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CEZR·I TEDBİRLER ALINDI En .mühim ve en modern 
1\• · I b• . .b bir iktısadi müessesemiz 
ıvıemurlarımızın ta e ıne ıttı a 14 yaşına bastı 

etmezse meçhul geminin 
imhası için emir verildi 

Devletlere verilen iki notanın nietni 
Ilı Ankara, ~5 (A.A.) - Haber aldığı. di edilmiştir. Bu notaların metinleri "?' ...................... _ ......... _ .... _ ... _ 
l ıza göre Ispanyol gemilerinin torpil- bervechi atidir: • • 
~nınesi ve bir denizaltı gemisinin I\far· Hariciye vekfıletinden 2 4 ağustos .9 3 7 1k1 3 2 ra k kam 1 
ttı araya girmiş olmasmdan şüphe edi!- tarihinde ecnebi aefaretlere gönderılen 
\ esi üzerine hariciye vekaletince An- tamimin tercümesidir: 
~ki ecnebi sefaretlcre iki nota tev (Devamı 14 üncü sayfada) • ve değişmiyen 
JapOnlar Çin sahillerini tek hakikat 

abloka altına aldılar Paris, 25 - 32 nci Sulh Kon-
gresi, dün akşam cSorbonne» un 
büyük anfiteatrında mutantan bir 

~on ihrac hareketi esnasında Japonların surdte açılıniştır. 

iş Bankasının ikhsadi teşkilahmızın yükselm~ 
hareketi esnasında oynadığı büyük rol herkesce 
malumdur. Bundan başka, banka Türkiyeye pek 
kısa zamanda modern bir ikhsat nesli yetiştirmiştir , 

demekte hiçbir hata ve mübalağa yoktur 
Yazanı Muhittin Bl raen 

Celcil Bayar ve kurduğu Iı Banktı sının Ankara tımumi 'fJWflCcz& lngilizlerin Çanahkalede yaptıkları hataya Tokyo, 25 _ ~nkü kabine içti. 
düştükleri iddia ediliyor maında Harbiye Nazırının 400.000 Da ktısat Vekili Celaı Bayann bu mem-

b Londra 2S (Hususi) _ Şanghay ile Japon kıt'alarının Voosungda karaya çık- kişiden mürekkep 32 Çin fırkası- lckete hediye ettiği güzel müesseseler-

Göğüs kabarhcı 
neticeler 1 

Gong K nın Pekin ve Tiyençin istikametin- 1 den biri de İş Bankasıdır. Büyük muzaf-
dak· - ong arasında bin mil uzunluğun- tıkları haber verilmektedir. Evvelce de şimale doğru ilerlemekte bulun- Ankara, 25 (Hususi) - İş Ban. 
..... ı sahıl, Japonlar tarafından abloka nl- karaya çıktıkları bildı'rilen Japon kuv- feriyeti takib eden toplanma ve kalkın· k b .. .. b 't' . ~'na l dugu· nu bildirmiş olduğu söylen- 1 . . 'lk 11 d b . ..t ası ugun on uç ya~ını ı ırıyor. 
t
"k a ınmıştır. Bugu"'n ilan edilen bu 21;- vetlerinin 50 ibı'n olmayıp, yalnız 12 bı"n ma sene erının 1 yı arın a c enım 0 e- B k t · tt·-· t kkü'' 1 ·ı k" 
u a mektedir. Şanghayda ve şimali d b . 'd ı· b" 1 ·ııA b" .. an -a esıs e ıgı eşe her ı e o-

""l'... Y. alnız Çin gemileri ı'çindir. DiğcT kişiden ı·baret oldux.., anlaşımıctırL en erı 1 ea ım oy e mı ı ır mucssese .. k ·· · · ··him ..... , b &"" :t Çin'de muharebeler şiddetle devam k kt d' k . 1 tt·~ kill'k mur ve şe ·er sanayıımızm mu 
.n.

1
.e ı gemilerin seyrüsefer serbestısi Yakınlarda 40 bin J apon takviye kuv- urma h ıyere ' ışga e 16i ve 1 bı'r kısmını kontrolu·· altında bulun-

~ al etmektedir. d ı d ı ,. B k 
l _ edilmiyccektir. vetinin Çin topraklarına muvasalatı bek- ~-----~~-----= san a yasın an ayrı ıp ;ış an asını (Devamı 14 üncü sayfada) 
~a~~uru~-Bu~biliy~i ~mek~~ Wna~ 3 ~cü ~~~ ~-~----"~·-~~----... - ~=~(D~c:v:~~ı2~~:cl~s=a~~~a=~~)~=~=========~=~ 

.. Artık lstanbulda Dün Londrada f evkalide 
bir toplantı yapıldı 

B şvekilin kardeşi dün tifo tehlikesi 

merasimle gömüldü kalmadı 
Cenazede Başvekil, Mareşal Çakmak, Vekiller, Sefirler 

ve bir çok kalabalık hazır bulunmuşlardır 

Sıhhiye Müdürü B. Ali Riza 
(Yazısı 14 üncü sayfada) 

Kadrn göz.il ile 
-
Bugünkü Avrupa 
" Son Posta ,, nın kadın 
okuyucuları için yapılan 
bir Avrupa seyahatinin 

intıbalan 

\> Cenaze merasimine aid iki i;ıtıba :. . . - Yazan: Muazzez ,Tahsin 
\ıı ~atını t:c~~~le ~ildird~ğimiz Ba~~-ı ev.i.nde~ .. kaldırılara~·namazı Heybeli ca- Bir kaç giine kadar neşre 

q~ttı.:ı İnonunun bıraden B. Hayrmın mıınde kılındıktaıı sonra Heybeli kab- başlıyacağız 
~sı dün saat 16 da Hcybeliadadaki (Devamı· 3 ücü sayfada) '------------J 
• 

Akdenizde seyrüseferi temin için bir distroyer filo sile 
iki tayyare gemisi emre amade bulunacak 

Londra, 25 (Hususi) - Mezuniyetini bugün hariciye nezaretinde uzun boy. 
yarıda bırnknrak Londraya dönen baş· lu görüşmüşlerdir. 
vekil Çembrlein ile hariciy~ nazın Eden (Devamı 14 üncü sayfada) 

Fransa bizden er sene 
100 bin ton balık 

almak istiyor 

...Amummızda pek bol palamut yakalanıyor (Yazısı 3 üncü. samada) 



2 Sayfa SON POSTA 

------------------'""" 
Her gün 

En mühim ve en modern 
Bir iktzsadi müessesemiz 

14 yaşına bast~ . _ı 
Yazan: Muhittın Bırgen 

(Bq tarafı 1 inci sayfada) 
meydana atan Celal Bayar, sencler~e~ 
uzun ve ihtimamlı bir say ile kendısını 

Resimli Makale: 

bu bankanın ileri gitmesi işine vakfetti. / 
önce bir milyon lira gibi küçük bir ser
maye ile kurulan banka, sonra bu serma
yeyi iki misline çıkardı ve daha sonra da 
.Osmanlı İtibarı Milli Bankos1> ile fuz
yon yaparak cihan harbi devrinde ku
rulmuş olan bu ılk Türk malıye müesse
.fiesini içine aldı. O zamanlar Tür~ler a
rasında bankacılık tekniği bu ltiban 
Milli Bankasının yetiştirdiği birkaç un
sur tarafından temsil edilen küçük b:r 
kuvvetten ibaretti. Bunun için. birçok 
bedbinler, bizim bu bankayı idare ede

İnsanların vüzde doksan dokuzu havata adım a~nkları 
• w 

zaman herkes!n gittiği düz yolu tercih ederler. Herkes gib1 

yaşarlar, herkes gibi ölürler, hayat onlar için had:sesiz b!r 

Arkası göriınmiyen meçhul bir yolda yürümek istiyen 
insanların ı.ayısı yüzde biri bile bulmaz. Bunlan beklıyeıı 
akıbet vüzde doksan dokuz ölüm, sefalet, acıdır. Fakat mu
vaffak -olan yüzde: bir için hayat misli bulunnuyan bır 

miyeceğimizi iddia ederlerdi. Fakat, Ce- romandan !harettir. 

lal Bayarın ideal olarak sarıldığı bu iş- ~~~===:::::::==:::=:=====~~======~=======~~==~====)~ 
deki dikkatli gayreti, ilk zamanlard., te- ( ~ IE3) A ce D N l'R\ A 
sadülü tabü olan bütün mfi[küUeri ye- S O ~ A,. ıR · ~ i;;;;J) 1641 
nerek, bankayı adım adım ileri götürdü. '-'----------------------·--------------·-----~~~~----
0 kadar ki, o tarihten on üç sene sonra, •--·-----------• Hindi lüylerı~le 

şaheser sayılır. 

bugün İş Bankası Türkiyenin en mühim Dünyanın BiR FIKRA 
bir iktısadi müessesesi olmu§tur. En küçük HERGÜN Giyinen 

*. Biigük anası --- Kadın Bankanın, bu adım adım ilerleyiş ha· Herkese gösterip 
rekctini, çok yakından takib edebilmiş 
olduğumu zannediyorum. İlk zamanlar- öğünmüyorum 
da banka, küçük nisbetlerle yalnız dahili Bir giin §air Eşref bedestanda bir 
piyasada muamele yapan biraz büyükçe antikacı dostunun dükkanına uğ' a-
bir ikraz müessesesi şeklinde idi. Ona mıştı. Antikacı yeni eline geçirdigi 
karşı dahilin emniyeti mahdud saha- antikalan şaire gösterdi. Buniarın a-
lara münhasır kaldığı gibi kendisj ha- rasında bir de çok eski bir altın vardı: 
riçte de tanınmış değildi. Hariçle olan _ Hele şuna bak, dedi, bu öyle bir 
muameleleri pek zayıftı. Dünyl banka- altındır ki, dedi, elime geçiri.uciyc ka-
cılık aleminde ismi yeni duyulmaktn o- dar akla karayı seçtim. Bir tanesini 
lan bu Türk müessesesinin henüz hariç-. daha elime geçirmeme im1can vok! 
te kredileri yoktu; bunun 'için Türkiye· Şair Eşref güldü: 
nin hariçle olan muameleleri, bir hayli - Ne tuhaf adamsın. 
zaman t?cnebi sermayeli bankaların elile Dedi, elini cebine soktu, bir çfı lira 
yapılmakta devam etti. Fakat, kendısini Kucağında mini mini bebeği tutan çıkardı: 

Ağustos 26 

-
Sözün Kısası 

Bir azizlik 

1 
Dolayısile 

.. J 
E. Talu 

K im bilir, hangi psikolog :ınuzi• 
bin marüetidir? Ortada, ii9 

gün evvel, kulaktan kulağa bir haber 
dolaştı: Sigarada~ sigara ya_km~yı ~ 
lediye yasak etmış .. bu yasagı dınlen 
yenlerden de ağır ceza alacakmış! 

İkinci meşrutiyet devrinde, Aril~ 
vudluğu ayak~andıran .~'.111ud sak~ 
vergisi efsanesı kadar gulunç olan b 
habere halkın bir kısmı mis gibi inaıı• 
dı. Hatta biı" iki gazete bunu sütun~a· 
rma bile geçirdiler. Vapurda, tram"ıı{ 
da, kahvede, türlü tefsirler, türli.i !Jltl 

pakaşalar yürütüldü. Kimi: cSari h!5: 
talıkların önüne geçmek için> oıauğU. 
nu söyledi; kimi: «Kibrit sarfiyatını ar 
tırmak maksadına mebni» bulunduğtl• 
nu iddia etti. Hasılı kelam, İstanbulıl11 

beşte üçü, bu işi ehemmiyetli bir rJlLl' 

sahabe mevzuu edındL Öyle k~, ErPn~: 
yet Direktörümüz bunu kat'iyetle te 
zib etmek lüzumunu duydu. 

Bu esnada, bu palavrayı savuran hel° 
ı..: ..... ise, sindiği köşede, iıkır fıkır, ~111· 
.&&lCl aa gülmüş, gönlünü eğlendirmiştır· 

Bu türlü azizliklel', her zaman, h~t 
yerde yapılagelmiştir. Ekseriya işi ~;,ı· 
cü olmıyan ve normal eğlencelerden ı.ı· 
sanç getiren bir takım kimseler, bC.'11' 

cinslerinin saf dilliğini istismar cdcrcl;ı 
vakit vakit böyle gülüp eğlenmek istcı; 

" .. d'kçe "s ler. Bunda, amme zarar gorme ı it 
umumi düzene halel gelmedikçe, b 
mahzur yoktur. Olsa olsa, aynı şebirdBı 
aynı memlekette yaşıyan insanlara kat" 

ı k d·• . t' Bu dBı şı biraz saygısız.? - e umış ır. 
böyle, olm1yacak §eyiere inanmaları~~ 
cezasıdır. Fıtret, hepimize akli sclı· 

yavaş yavaş dahilde de, hariçtl? de layık genç ve güzel kadın, zannettiğiniz gibi - Bunu görüyor musun bu da öyle 
olduğu kuvvet ve itibar ile tanıtmıya çocuğun annesi değil, 28 yaşındaki bü· bir altındır ki elime geçirinciye ka
muvaffak olan İş Bankası, bugün bütün yük anasıdır. dar ben de akla karayı seçtim. Hem 
dünyanın en mühim maliye müessesele- Yüzünde analığın o engin neş'eli gü- bir tane daha istesem imka•ıı yok bu
rile doğrudan doğruya munasebettedir liimsemesi olan da, torununu seven an- lamam. Amma ben senin gibi deği
ve bunların nezdinde yükse!<: kredilere nenin 15 yaşındaki kızıdır. lim, herkese gösterip öğilnmüyorum. 
sahiptir. Ayni itibar, ayni emniyet dahil· Büyük anne, l 2 sinde evlenmiş daha Mecbur ettin de sana gösterdim. 

denen bir nesne, az çok bir muhakcrtle 
kabiliyeti vermiştir. Bunları kulla11nı11; 

1 
dıkca, kullanmağa alı.şmadıkca, h: 
söylenen söze körü körüne kand1kc;~ 
bizimle alay edenler dünyadan ek5• 

olmıyacaktır. 

Muhsin merhum derdi 
de de en yüksek dereceyi bulmuştur. 18 ine gelmeden üç çocuk sahibi ol- .. ---------------• 
Halk, tam bir kalb huzuru içmde götü- muştu. insanın ka/b/ne 
rüp parasını fş Bankasının dolgun ve D l h kik ... 
sağlam kasalarına tevdı ediyor ve bu su- Köpekbalığı yağı morina o an a ' 
retıe o aa bir halk bankası şekline gir- yağının yerini alıyor! Sevgilerin sayısı/ 
miş bulunuyor. """ Galiba pek yakında köpek balığı ya-

ğı Morina yağını., yerini alacak. Son İş Bankası bankacılık tekniği bakımm-
dan en modern bir müessese olmu~tur: yapılan tecrübelerden bir köpek balı -
Muhasebe usulleri yeni, munmcle şekli ğından 4oo den 1200 kiloya kadar ynğ 
kolay ve pratik, büyük ve eski banka- çıkarıldığı ve bu yağ~n muhteviyatuı
lardaki ağır bürokrasinin tesirlerinden da Morina yağında hulunan vitaminin 
ll\Ümkün mertebe uzak ve r.ihayet, ihti- yirmi defa daha fazıa olduğu sabit ol· 

• d , muştur. yatları itibarile de, Türkiy·cnin en 01- ....................................................... - ..... . 

gun bir bankasıdır. Bu müessesenin senin memlekete asıl hizmet edeceği de
biraz çok kazandığından, çok işlere gi- vir yeni gelmiştir. Kasaları zengın ve ih
riştiğindcn ve çok himaye gördüğünden tiyatlı, dahil ve hariçte de kredisi yük
şikayet edenler vardır. Hususi sermaye- sek, elindeki işler verimli bir müessese, 
nin, hususi bir himayeden istifade ede· asıl milli mahsullerini bundan sonra , 
rek çok kazanmasına taraftar olmıyan- meydana atacaktır. Bugün bu rnüesse
lar için, belki de bunlar birer kusurdur. ' senin sade maddi ve manevi kuvvetleri 
Fakat, banka, çok kazanmakla beraber, yükselmiş bulunmuyor; yetiştirdiği ban· 
kazancı hissedarlarına dağıtmak ciheti- kacılar, iktısadi işleri idarede şimdiye 
ne hiç gitmemiştir. Kazancın n ancak mn- kadar Türkiyenin pek mahrum bulun
kul olan bir kısmını dağıtan, üst kısmını duğu unsurlar bakımından da İş Ban
daima ihtiyatlarına nnklcden bu mües- kası zenginleşmiş ve Türkiyenin iktısadi 
sese, kazanç ve tevzi siyasPtinde, hisse- teşkilatına çok kıymetli ve genç kabili
darları için çok kar veren bir merkanti yetler hediye etmiştir. fş Bankası Tür
müessesesi olmaya değil, bilfıki~ kasala- kiyeye, pek kısa bir zamanda, modern 
rında tedricen daha kuvvetlı bir milli bir iktisad nesli yetiştirdi demekte hiç 
sermaye toplayıp bunu memleketin muh- bir hata veya mübalağa yoktur. 

Bır Fransız ruıuyatçının kafasından 
doğan bir iddiaya göre insan kalbine do
lan hakiki sevgilerin sayısı beşmiş: Bun· 
ların birincisi dadı veya mürebbiye sev· 
gisi imiş. Onu komşu kızının aşkı takip 
edermiş. Ondan sonra olgunluk devresi
nin maşukası gelirmiş. Dördüncü ve bP.
şinci aşklar da zevce ve evlat aşkı jmiş1 ............................ -.......................... ....... 
yukarıdan aşağı, bütün eski ve yeni un
surlarını, hararet ve samimiyetle tebrik 
etmek isterim. 

Şu gördüğünüz şapka, şemsiye ve el
bise baştanbaşa hindi tüylerinden ya. 
pılrnıştır. Giyen bayan da bu yeni ica
dından ziyadesile memnundur. 
İçinde pişmiyor mu? .. diye sorabilir

siniz. Ne yapacak~ Gülü seven dikenine 
katlanır! 

Çinde asırdide gazeteler 
çokmuş! 

Çin - Japon boğuşmaları münasebetile 
dünyanın bütün gazeteleri bu iki "Uzak· 
şark memleketine aid birçok yazılarla 

doldudur. Bmılar arasında Çinde bir 
müddet evveline kadar cÇuynk Pas, (ya
ni Saray havadisi) isminde dünyanın en 
eski bir gazetesinin intişar etmekte ol
duğunu yaziyorlar. 

Bir nevi hükt1met gazetesi olan bu ga
zete miladın 2500 sene evveısinden baş
lıyarak Çin impnratorluğunun sukutuna 
kadar intişar etmişti. Bundan başka bu
gün Çinde yaşları bir hayli asırları ge

telif iktısadi işlerinde kullanan bir mım Bütün bu sebeblerden dolayıdır ki bu 
banka vazifesini görmeğe ehemmiyet vf!r- yeni yıldönümünü Celfıl Bayar, haklı bir 
miştir. Bu gibi müesseselerin ihtiyat ser- - gurur demiyeceğim, çünkü o mütevazı 
mayelcrini hissedarların malı sayanlar bir demokrattır _ iftihar ile karşılıyabi
hata ederler. Bu ihtiyat sermaye, daha zi. lir. Çünkü eser onun eseridir. Bunun için 
ynde, memleketin müşterek ve milli bir en evvel onu, sonra da İş Bankasının, 

sermayesidir. Celal Bayarın koyduğu ve =~~=============~======:=:::;::;::;:::::;::::::=:=:=:=;;::;::============~ ~ ,.uammer Erişin ihtimamla tatbikine l 
İSTER 

Muhittin Birgen çen gazeteler de vardır. 

aıkkat ettiği bu prensip sayesind~, İş 
Bankası zahirde hususi sermayenin bir 
kazanç müessesesi, faknt pratikte, tat
bikatta ve hakikatte serbest ve hususi 
bir elle idare edilen bir nevi yarı devlet 
bankası mahiyetini haiz olmu.ştur. Dev
let İş Bankasını bir taraftan himaye et
mişse, öte taraftan da ona vazifeler de 
vermiştir. Bugünkü Türkiyenin iktısadi 
teşkilatının yükselme hareketi esnasın

da bu bankanın büyük roller oynadığın
da hiç şüphe yoktur. 

İNAN İSTER NANMA! 
İstanbuldan Avrupaya gidenlerin ekseriyeti Bulga

ristan yoiunu sevmezler: Hem pahal!, hem de sıkıntılı
dır. Romanya yolunu tercih ederler. Hem rahat hem 
de ucuzdur. 

Fakat İstanbul ile Köstence arasında muvasalayı te. 
min etmek vazifesi hemen hemen sadece Romanya va
purlarının uhdesine düşmüştür. Oniar ise haftada ancak 
b!r sefer yaparlar. 

Bir ..:ırkaciaşımız gidecekti. Kumpanyaya mür;ıcaat et-

ti, bu hafta vapurda yer kalmamıştır, dediler. Önümüz
deki hafta için istedi, onun da dolu olduğu cevabını aldı: 

- Peki üç hafta sonrası için? .. 
- O da ~pheli! 
Yurdumuzun en büyük limanındayız, en yakın komşu

muza gideceğiz. Kendi bayrağımızı taşıyan vapur maa
lesef yok. Komşunun vapurunda ise yer bulmak kabil 
değil, biz bunun böyle olduğuna gözümüzle gördüğü. 
müz için inanıyoruz, fakat ey okuyucu sen: 

l STER 1 NAN IS TER 1 NAN M A! 

Hat1rlarım: 

ki: 
· "d .,,d·11··· pa,aıı - Insan evla ının sa~ ı ıgıne · 

•9' 
yoktur. Bazan, aklıma eser, orta~a ) e-
lan bir havadis atar!m. Sabableyır. ~1 
sel5. Beyoğlunda attıgun bu yalana, 

· · nı111Şı şanı üzeri Aksarayda, herkesı ına 
81 

kanmış görürüm. Tuhafı nedir? O~ 
1 

l1k bu haberle iyice çalkanmağa baş ~i 
yınca, içime bir şüphedir düşer. l{c~1; kendime: cYahu! derim .. bunu ben l• 

b . b··t-n ası durdum ama, her halde us u u d ~· 
sız değildi ki, bu türlü dalianıp, bU 8 

8 
landı .. » ve çok defa kendi ya1anı:t• 
kendi azizliğime kendim de kurban ° 
tiğim vakidir! ·ı· 

.. ·111eı. 
Fakat insanları da mazur goı 11 

Son yarım asır zarfında öyle inanı~~ 
k . c::nıı' 

yacak şeylere şahid oldular ı, '$' 

tuhaflık olsun diye söylediği: ,,, 
1 ı1ıı7·· aOlmaz, olmaz deme: olmnz o 1 , ,

11
• 

Beyti dımağlarda nassı ka'tı gib: ) • 

şıyor. 

--=-------- ,.,.,..,, 

Dün hava gene sıcalıtt. . rıı•" 
Kandilli rasat merkezinin verd~ geÇ' 

IOmata göre dün de hava gene sıcıı 
miştir. En fazla 
hararet derecesi 
gölgede 30, en az 
da 20 olarak kay
dedilmiştir. Rüz
gar saniyede 8 
metre sür'atle lrn-
rayelden esmiştir. il' 
Hava tazyiki dün . rnıştıı'· 1\ 1, saat 15 de 755 olarak kaydedil k -40 11111 

tubet derecesi de mutedil ohıra 

m:;e.:.tr::..:;ey::.:i:..;g:.o:.:· s_te.:..rın_i.:,şt_i_r·-~--. ~ 
Gün~ : 5.20 ôtlc ıs.:56 
ikindi : 16,01 - Aq•ın ,,,1 
Yata : 20.3! - 1ıııaak : ısS0 Bu rol, henüz tamam o1muş değildir. 

fş Bankasının tekamülünü yakından ta
kib etmiş olanlar bilirler hi bu müesse- l Rumi ... 1353 Arabt .... 

Hı7Jr ııa 

~---------------------------------1--~----
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Japonlar 
abloka 

SOK POS'l'A 

sahillerini Çin 
altına aldılar 

s.,,ı. 3 

Santande' şehri S4 ....... 
d üştü mü? At:E E 

Bask hükumeti reisi 
Fransaya iltica etti 

Londra 25· Piiıstı5D) - Yaru: akJ,am;;.: 
kadar Santanderin Frank.o kuvvetlerine 
tesli:m Glmasr beklemn:ektedir. 

• Diinya bir clinamit 
kazanınm üzerine 
oturt.almaşa Benziyor 

Yazan: Sellin Rarıp Em~ 

Teslim muamelesfni bir an evvel in· <e. iıyasi hadiselerlıı sıklaştrrası 
(Btı§ tarafı 1 inci myfada) ı hattı vardı, Japon kıt'aları ilk hatta g.- ı edilcliğiı hakkındaki: haberi tekzib ede- taç etmek istiyen şehir fıafkı ifu inzibtrt' e;;;;a devletlerin silfilılanma faaliye-

.Tapon harp gemilerile Çin ağır batar- rerken arazinin her tarafına serpilmi§ bileceğini söyl~tl.r- kuvvetleri aı:ıa&nda çarpışmalar ol.::nuş, ~ . cD h tıencfu' 
Y.aları arasında şiddetli bir topçu dücl- olan mayinlcr i,Jıfiüik etmiş ve ilıraç Şangha.yda halk neticede vaziyete füıkim olmuştur. m . a~ . .""'ıyo:ıt Çekosl~~a~ya 
!osu cereyan etmektedir. Japonların :za- kıt'aları ağır zayiata uğramışlardır. Şanghay, 25 (A.A) - Bugün :;acıt Şehri müdafaa eden hü1Uımeı ktrvvetle-- ;~ ~ıt~~~~: S:~arış, eden ~or~ekız, .~1:11~ 
yiatr fazladır. Çin askerleri cesurane hü- Bazı mÜ§ahitler, Japonlarnı, Gelibolıı.ı- 16 a Japon topçu ku:vvetler .. nehtin rinin de teslim olacağı söylenmektcdır. :: .. ea n tınun yerme gıtırılmedıgını 
cumlar yapmakta ve düşmanla göğüs da ingilizlerin yaptıgr hatayı tek.Ta- et- her iki: sahilinrleki Çi.n n'levz.ilerim bCEn Maabaza. Fnınko menfıalarmdan vem- :ru~ce Çek devietı. ile sıyasi münase-
gôğüse harbetmektedir. tiklerini söylemektedirler_ bardnnan etmeğe !J~lannş,!.ardn·. len bcr haberler henüz teyı olunmamz-.. d tm. :esm~Ie . ~raber ıntiyacıru gi-
Şanghayın şark rnahallelerind~ yeni- Fakat Japonlar ihr.aç hareketinin ha- Vankhoo ve Woosı:ı.ngda biıliJnan tır erme ıçm ngıliz s Iah fabrikala:ına 

d lıı · müracaat elmiştrr. Ahvalın Akdemzde 
en yangın r. çıkmıştu:. zırlanan plan mucibince ve pek az zayi:. Japon haırb> gemileri. ateş eblıeğt? de- Diğer taraftan hfrkfunet kuvvetleri, aldığı vazıyeti gören İngıltere bile ka-
Nan.kin hükumeti 80 milyon dolar kıy- atla tatbik edilmiş olduğunu beyar. et .. vam etmifjler ve Çin batary.alart da bun Frankocu1arm Santatıtfur cephesindeki d 

:metinde gümüş eşyayı Hong-Konga nak- rnektedirler. lara şiddetle mukabele el.Inişleı<dıı:. rr.eşguliyetincfen istifac:fe ederek, Sara- ra:, eniz ve hava O:i."du'anna sarfettiği 
lctmfştir. 

5000 
J . nh dildi' Japon tayyareleri; Pootun'u. bombaır- 1 gosa - Hueska cephesinde taarruza geç· para:an az görerek yem harb gemileri 

J nl 'hr lı ı ti ·· k''l"t·ı apon u a c d t · ı~-d· . 1A-ı· yaptırmak için (50) milyon İngilız li· • npo ar ı aç arc te 1nuş u a ı e ıman e mı;şl;t;J,- rn. mış t:ı;u.ırr 
karşılaşıyurlar. Nankin 25 (A.A.) - cReuter ajaıısının Japonların bir ıunvaffakiycli Madridm bomhanhınam raiık bir kredi ayu-:m::y:ı teşebbüs et-

Şanghay 25 (A.A.) - cRcuteı ajansı- muhabiri bildiriyor> General Çang-Kai· Şanghay, 25 (A.A:..) - Resmi Japon Madrid 25 (A.k) - Evvelkı gece sa- mişt.ir. Bu para ile beher. (7.5) milyon 
nın muhabiri bildiriyor> Woosung mın· Şek'in umumi karargahına cepheden. ge- mahfilleri Japon kıt'alzrı.mn Nankeou at 12 d asi topçulan hükUmet merk 2\- İngiliz liralık dött z-rh.ı, beheri 2·5) 
takasında ''Ukubulan başlıca muharebe len bir telefon haberine göre Voosungda geçidirJ zaptettiklerhıi hildu:mekte ise. nin mahallelerim fıombarcfıman etm ~ğe milyon liralık ye:!r kruvazör, beheri üç 
ile sahil civarındaki muharebe, karaya: karaya çıkan SOOO Japon askeri bu sa- ler de Kalgan'ın zapuL hakkında kai'i başlamış'brdır~ yüzer b'n İngiliz lrraLk a tı denizallı ile 
ihraç edilen kuvvetlerin iki rnii kadar balı şidcfelli bir muharebeden soura im- malumat ~rmemek.ted.irler. Bu. mahr Yanm saat kadar obü Ier sür'atle bir- on sekız destroye~ yapt!racaktır. Aynı 
ilerledikleri fıaklhnda atin bir .Tapon ha edHmiştir. f:Uer, Japonlanıı bu şehrin chıarında birini takib etmiştir. Has:ar.ı~ mühimdi!'. ~=~d~ den:z kuv:: ~·.ne tal . e. 
ınenbamdan verilen haberlerin mevsim- Bır Japon generali ile bir tayyare Din- bulunduklarını söylemekle i.kı.ifa e~- Cümhuriyet topçu kuvvetreri de ayni . tae uze:::tyn;::a. LO yuz tane de de· 
~z olduğunu meytfana çıkarmıştır. başısının esir edildiği haberi de iTave mek.tedirler. ş_iddetle ınukaOele etmiş.lerdı:-. 20 dah"ika n_:zle:rrar ~ ~enı b'modeld~ ve ~o-

Bitaraf müşahitler Japonlacn für:ıç edılmektedir: Çinlile.rin bir telaiM kadar gürültü lCulaklan çınlatmıştır. tör m c ez ır hay~~ toı:p~do 
hareketi esnasında büyük zayiata duçar J aponlar tekzih ediyor Şangha.y. 25 (A.A~) - (i;in umumi Santander 25 (AA.) - cHava:; ajarısı- ya~tırıla.ca~:· B~ ha~ı~lık, .?ııha~~~ ~n-
olduklarını bildirmektedirler. Çinlileıı Londra, 25 (A.A.) - Japon sefiri, karargahı Liuho.'nun zaptını tc.kzi.b et- nın muhabiri bildiriyor> Asi kuvvvefü.- ~ı.z: a~ daıres:ıffin gos~rdıg• ıh-
tnükcmmel surette hazı.rlanmışlardı. Sa- Nank.inden aldığı rnallıınata istimı:d e- mekte ve. .Japonların Lotienıı'e kada1· ri Santanderin 12 lh1ometrl!' cenubtmdh tıyaç uzerme ~apılmaktadn-. Ingiitere
hil mitralyöz yuvaları ile dolu idi. derek Woosunga yapılan ihraç hareke- püskürtüldüklerini fakat Çaoiang'm çadrr kurmuşlardır. Kumarrdan bu la!"a- nin gün geçtik~ artan endışelerine, bu 

ISO mette geride ikinci bir müdafaa ti esnasında 5000 Japon askerinin imha düş:tüğiliıü bı:yan etpıektedir. ların pcrş_embc gt.inö Santanderc gire- a7ada. cer.eyan ed~ bru:ı esı:arerrgi:ı lra

F:listinin taksimi meselesi 
Şamda bir ittihadı islim 

·kongresi toplanıyor 

Atlas çuvallar 
İçinde frndık 
Sevk edildi 
Giresun, 25 ~A..A..) - Yeniı Fındık mnh 

sulünden ilk parti bugün büyük törerue 
Aksu vapuruna yüklenmiştir. Başta Va. .. 
li, Komutan ve belediye reis vekıli ve il -

Kudirc 2S 'A.A.) _ Fili:.-tiniıı Wt!ıi- ,. d 1 gili daire müdfü:: ve başkanian yerli ye 
__, "' eyliil e to~ anmas_ı. mukarrer . olan yabancı ınüessesatı maliye ve ticariye 

tni projesine karŞL Arablar tarafından kongre Şam da faalıyet~ geçeceKtlr. dı'rekto"r::J.n · b'·..:;, G' t · -1--"rı, u.~n ıresun ucc<rı:_w.ı.:L ve 
.tapılan itiraz fili bir sekle girmekte- E b · ml k ıe d ~ Kudüs müftüsü, Fiİistinin statüsü- ene ı mc e et r e de muhalefet ' kalabalık bir halk kütlesinin iştıı:ak etti-
nu tetkik etmek ve kafi bir karar itti- artmaktadır. ği b1.1> törene bandonun çaldığı İstiklal 
haz edilmeden evvel müşterek bir pro- Müftü Hind Müslümanlauından, Fi- marşiyle başlanmış \re ticaret odası b&ş 
testo hareketi hazrrlandığını M.ill:etlen !istin müdafaa komitesin~ Mekkc- sekreterinin bir hitabesinden sonra ipeK: 
C li kordelii ve çiçeklerle süslenmış atlas 

emiyetine bildirmek üzere bir İttiha- den vesair mahallerden tesanüd tef. 
dt isıam t,.,.. .. ,. ...... si tertip etmektedır. 8 çuvallnr mavnalara yükletile!°ek coşkıın 

ceklerini tahmin etmekted11"'. Santandc- dıseler nazarı dıkkate alınarak. hak 
rin talföyesi tçfn kuilanıfabifecetr yegfüu~ ~ermemek mümkii~ ~ildi~-. İnglliz
şimendifer hatt'ı: kcnrtraf altına. ~Imnnştır ~ leı:~ son. za~da, bu yük: .~~~ıcele.r bek· 

S t d ~-:...- .. "' lcdilderı bir tayyar2 motöru vapmakta 
nn an er uu:ooıru nru. 'd'l B SO • ~ 

Salamanlar 25 (Kıt.) - Nasyonalist ~ : er~ u ~t~~r: ~ be~gır ku:vve~e 
rndyosu müteaddid nasyomılist ta'BUTfu- ıdı. Esas yenılıgı ıse supapsız ve buJısız 
rın bu ~kşam saat Hr de Santandereı gıı:· clın~51:. idi. E.51:~eng~ ba.u l..'i?13eler,. bu 
miş olduğunu bildiTmekted"ır. n:-otonın tecru.belez:1 yapdd.!ğı tezgaha 

.. • . • gırerek. bunun, münhasıran yeni olan 
Bask hiikfımet rem Fr.msnda k• .. rmlar.""' .., la clı ~ ~ .şırmış ve savuş,nuş r r. 

Faris 25 (A.A.) - Bask hükümeti reisi Ayn.ı dairede pek çok kıymetli eş~a bu
B. Agurre, refakatinde maliye Ye adliyt? lunmasına rağmen hırsızların sadece 
nazırları olduğu halde, Santand~den birkaç demir parçasını almakla iktifa 
harel<etre ougün öğleden som·a Bayonrre- e.tmeieri, gözcfen Raçmıyacak kadar e
ye gl:!lmişlcrd1r. hemmiyetli bir had1sed!r. Boğazlar 

Paris 25 (A.A.) - Bask hüklur.eti ma- mıntakası civarında vukua geleıı son 
S:i n~zırı B. Duan de Los Toyos ve ert- hadiselerle Uzakşarktaki vaziyet, bir a
dustrı nazın B. Aguar Santanderden Pa- ra münhasıran siyaı:;i sahaya inhisar e
rise gelmişlerdir. den faafiyetleri, tabii bir suretfe hum. 

Nafia Vekili Ankarada 
~-- graflan almıştır. tezahürat arasında vapura gönderımiştir. 

Fransa da bi;...,.~-g,.,.l...,in""'--.--............. ..,.. ........... --_F_r_a-~-·s-·a-· __ _.bizden her Başoelıilin kardeşi d ün Aı~~:ka~ <:~;:>şehri:;: d;~~~: 
Bir gece deoam Sene 100 bin tonluk M . le - .. ld .. istasyonda Vekalet · erkan. tarafından 

malı für narlr hazı ı!hğ: ile müterafık 
çok faal öir sa:fhavn intikal ettirmistir. 
Denilebilir ki dün"'ya bir dinamit k;za
n~ üzerinde duruyor. Bu lümmı patlat
mak isteyenierfe buna" mani olmıya ça-

Ed 
er8 Slffl gOmU U karşılandı. (Devamı 14 üncü sayfada.J 

~b~y~~n &üa~~~~~ ı~w~ı~~ij~ (~~§~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Borcfeaux, 25 (A.A:) - Dün öğleden Mevsim balığı olan palamut b!rden- cistanına dcincdilmişti.ı:.. 1 HADİSELER KARŞISINDA : 

sonra Landes departımanmda Solferino bire bollaşmıştır. Henüz tuzlama zama- Cenazede Başvekil İnömi, l\Iarcşal 
civarında az. görülmü~ şiddetli bir yan. ı;u: almadığından hariçten alıcı yoktur. Çakmnk, istanbulda bulunan bütün ve- Vasa.kla mu··cade 'e (.f'I 
&ln çıkmıştır. Bu yüzden :fiatlar çok düşüktür. :Halya- killer, genel kurmay erkanı ve koloı·du .l 4 ıı / 

. Yangın bugün saat 1 O da söndürüle- dan balık almak üzere İstanbufa gefen lrumandanları, amiral Okan, Reisicum
bilrrrişti:r. 8000 hektariık bir sahayı is,.:- bafıkçı gemilerinin bu sene de gehp hurun kati.hl wnumisi, siyasi müstcşaı:
gaı eden çam ağaçiarr yanmıştır. Evlere gelmiyeceğine dair fıiç cfr malürnnt lar, İstanbulda mezunen buiunmakfa o
blı- şey ohnarruştır~ yoktur. Yunanistan hükümeti Tıürkiye- lan büyük elçi ve eiçiler, mebusla~, f s-

den. a:lmacak balıklar için oazı: k~~ıtlar tanbul valisi, Ankara valisi, vffayet VI? 

vaze~ olduğundan hu sene Yunanis- oelediye muavtinleri, müessesat direk;. 
tana da az bal.ık yollanacağı anlaşıl- . törleri, vilayet ve belediye crkanr, yük
maktadır. sek memurlar, matbuat ve ajans- mümr.s

Yanan filosunun 
Maneoralan 
~ 25 (~) - Manevr~ 

Yapmak üzc.ı:c Giridin Snda limanındaı Büyük sermayeli bir Fransız firmasr 
bulunan torpido muhribierf filosu dün f~tan~ur T~kofiSi vasıtasi1e İktısat Ve
Speçer adasına hareket etmiştir Filo kaletıne muracaat ederek Fransaya ba.
J'olda Pireden fureket etmiş bttluna~ lık alımık" üzere .büyü~ ~}lir angajm~n 
denizaltıı gemiTe:rile karsrlaşacak ve bir- yapılınasıru teklif etmiş~ır. Bu teklıfe. 
likte manevralaı:: yap.ac~ göre burada bir. baiık ofisi kurulacak, 

,,şulıesi Fransada bulunacaktır. Bu ofisin 
Uşak Ş8k8r fallrikası çalışmaga sermayesine bütün Türk balıkçılar:. iş:-

IMohyor tirak edecektir. Fransaya bu teşekkül 
~ vasıtasile her sene ı O bin ton b:ılık yol!. 

~şak (HuınIDJ - Şeker fabrikası l O lanacak"tır. Teklifi yapan firmanın mü
~lfilde çalışnay:ı; başilyacalttır. Fhl:ıri'-- messili henüz Ankarada İktısat Vek~ 

ya pancar naklrne başfanmıştır. ıeti ile temas halindedir. 

l llıi ahbap çatJDf lar 

silleri, Heybeli halkından birçok güzide 
zevat ve büyük bir kalabalık eerınze)ti 
takib etmişlerdir. 

Cenazenin önünde deniz mızru:ası: bu
lunmakta: v:e alayın iki tarafında deniz 
lisesi tılebesi, aske.ıı ve polis lüCalaı:ı sa:f 
teşkil etmekte idL 

Başta Afatürk'den olmak üzere göm
de~ elliye yakın. çelenk. bulunııy;anhı. 

Cenaze saat 17,30 da Çamlar altın.dal:i 
ebedi istirahat. yeri.ne tevdi cdilmi.şlir .. 

(A.A.) 
Son Poster, muhterem Başvekı1imize 

derin taziyetlerini tt:krarlar: 

Bu ateJ, aşk ateşi! 

Tramvayın arka. sahanlığında dlı
ruyardunı. Yanınıdx iki kişi daha 
vaı:dı. Biriı şi.şman, öteki zayıftı. Şiş
man, sigara içi~rdı.r.. Zayıf, dalgın 

dalgın yoldan geçenleri seyrediyor .. 
du. Birdenbire aklına bir şey- gelmiş 
gibi sigarat tabakasını çıkaı:dı. Şı.şma-
na: 

- Affedersiniz, dedi, sigaranızdan 
sigara:mt )lakmak isterdim ama._ 
Şışman sağırıru soluna bakındi:: 
- l\falfun ya .. 
- Ev.et, ceza alıyorlarmış. 
- Etrafta polis yoksa mesele de-

ğil! 

Her ikisi bfrden sağiarına, sallan• 
na bakındllar; ben söze karıştım: 

1 
- Alıruyorfurmış efndim; emniyet 

müdürü tekzib etti. Sigara yakına 
yasağı d.İ.Ye blı: yasak yokmuş. Böyle 
bir yasak olmayınca tabü: cezası da 
olınaz. 

- Ya öyle mi? 
-Ya öyle mi? 
Sigarasını şişmanın yanan sigara

sından yakmak isteyen zayıf, elini 
cebfne ~ bir kutu kibrit çıkar
di. Sigarasını: yaktı. Ve gene yoldan 
geçenlere bakm!Y<l başladı. Şişman 
bana döndü: 

- Benim de kibritim vard!, dedi, 
muhakkak sigaramı vermem Hızını 
gtilinezdi. ya, kibritimi ver.irdim, si~ 
gara.sını yakardı. 

Düşündüm; 

Zayıfın kibriti v.ardı da neden. si. 
garaeını. başka.sının sigarasından 

yakmak istiyordu? Şişµıanın da kibr 
rili.vardı da niye kibriti vermeyi ev-

velden akıl etmemiŞ:t1?. 
Düşünüı:k.en bw fıkrayn hatrrla

dım 

cEski ~antlar b!!' Mehmed efendi 
v.a.rnuş. Bütün muhalleli: her. gece 
mahalle kah:vesine çıktıkian nalde 
Melimedi efendL hiç bır ~ce. kahve· 
ye çıkmazmış; Melimec?. efendinin bu 
liali kahvede mevzuu buhsolmus, bi-
rt · 

- Ben şimdi onu. burnyl getirirhn.J 
Demiş. 

- Getiremezsin.! 
Demişler, getiririm dıyen:. 
- Bakın şimdi nasıl gelecektir, ı 

göreceksiniz! 
Diyerek kahveden fırlamış. dos

doğru Mehmed efendinin evtne git. 
miş. Kapıyı açan Mehmed efendi 
merakla sormuş: 

- Ne var, bu saatte niye geldiniz? 
öteki anlatmış: 
- Şimdi mahalle kahvesinde bir 

karar verdiler, eğer kahveye ge!.:r. 
seniz, kahvedekiler sizi içeri solanı. 
yacaklar. 

Mehmed efendi kızmış-; 
- Ne, demiş, kahveye mi sakını .. 

yacaklar.. şimdi geliyorum. Sokma. 
smlar da göreyim! 

Entarisinin üzerine hırkasım gi· 
yince soltrğu kahvede almış. 

* Şrşmanı:nı siga-rası bitmişti. Taha· 
kasından bir sigara. daha aldı.. Kar
ŞlSllldakinin signr.asmclan: yakacak 
mı idi> Yasak olmadığına göre ın~ 
zum yoktu; kibritini çıkat!d'•. 

ismet Bnlüsi 
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Yugoslav Generalinin Daimi sergi binası . 

"Son Posta,, ya beyanatı H::ş:t:~[e!:a~~n~::gi 
Mersinde alakayla takip 

edilen bir· dava 
"Balkan Antantı, böyle kuvvetli bir orduya dayanmakla yaptırılacağı belli ~eğil 

•• ·· •• k d d b 1 "" · d • Pazar günü İpar yatı ile lzmirden 
Mersinde yazlık sinemada demir par

maklıklara cereyan verilerek bir adamın 
ölümüne sebep olunmuş, bu hadiseden 
suçlu olarak sinema sahibi Halil Eser 
tevkif edilmişti. Halille makinist Meh
met Sabbahın muhakemelerine devam e
dilmiştir. İlk tahkikat esnasında sinema 
sahibinin emrile parmaklıklara cereyan 
verdiğini söyliyen makinist Mehmet, ge
çen muhakeme celsesinde, i·utihamı da -
ğıtmak için, Halilin haberi olmadan ken-

trölörü Ahmet te, Halilin, kendisine, 
vak'adan bir gün evvel: dunya sulhuna huyu yar ım a u unacagınn emın ır,,Jhareket eden iktısat Vekili Celal Ba -

Dün Yugoslav, Irak askeri Heg' etleri ba b~~~=~nm~;!~1~~~r~efZ~ri;:!;~; 
- Makiniste söyle .. Parmaklığ:ı cere • 

yan versin! dediğini söylemi~tir. 

sa6ah ta Rumen Generalı gittiler İstanbulda sanayicilerin iştiraki ile ya 
Halilin kefaletle tahliyesıni istiyen iı:· 

tidası okunduktan sonra, müddeiumumi, 
tahliye talebinin reddini, Halilin mah .. 
kemcden dışarı çıkarılarak makinist 
Mehmedin doğruyu söylemesi ıçin yeni• 
den dinlenmesini istemiştir. 

Yugoslav askeri heyeti General Asım Gündüzle bir arada 

Büyük Trakya manevralarında hazır ;:;imasını memleketimizde görmek!e bü
bulunan dost ve müttefik askeri heyet- yük bir sevinç ve iftihar duyacagız.> 
ler dünden itibaren memleketlerine Romen heyeti 
dö:mıeğe başlamışlardır. Romanya genel kurmay. başkanı ge-
Kardeş Irak'ın kıymetli erkanıharbi- ;neral Şkitiu ise, bu sa~a~ bır Ro~.en as

ye reisi vekili general Hüseyin Fevzi, keri tayyar~sil.e Yeşilkoyden ~~kreş.e 
refakatindeki zevatla birlikte dün To- hareket ebnıştır. Romen keyetını? ~ı
ros ekspresile Bağdada hareket etmiş- ğer azal~rı bir kaç gün daha şehrımız-
tir. de kalacaktır. 
Başta korgeneral Asım Gündüz ol- İran ve Efgan heyetleri de cumartesi 

mak üzere, diğer askeri ve mülki erka- günü İzmire hareket ederek, bir kaç 
nımız. yüksek misafirleri Haydarpaşa gün orada kaldıktan sonra Ankara!a 
istasyonunda uğ\lrlam:şlardır. Bir ih- gidecekler Ye bilahara Halep yolu ıle 
tiram kıt'ası selam resmini ifa etmiş- memleketlerine döneceklerdir. 
tir. General Papagosun riyaset ettiği Yu-

Yugoslav genel kurmay başkanı ge- n~n a~keri he.~etini~ de cumart~si gü
neral Nediçin riyaset ettiği askeri he- nu Atmaya donmesı muhteıneldır. 

Maarif Vekili Ankaraya gitti 
yet de, dün akşamki konvensionel tre. 
ni ile Belgrada dönmüştür. 

Şehrimizde bulunan Maarif Vekili 
Heyet, Sirkeci istasyonunda mutad Saffet Arıkan dün akşamki ekspresle 

askeri merasimle uğurlanmıştır. 
General Nediç Sirkeci istasyonunda Ankaraya iitmiştir. 

kendisini uğurlıyan bir arkadaşımızs lkbsat Vekili bugün weliyor 
şunlan söylemiştir: Kotra ile seyahat etmekte olan İktı-

- Türkiyede gördüğüm hüsnü ka- sad Vekili Celal Bayarm bugün ~ehri
bulden dolayı memnun ve müteşekki- mize gelmesi beklenmektedir. 

ri~Urk ordusunu büyük bir sulh amili Tarih aergisinde teşhir edilecek 
olarak görüyorum. Balkan Antantı, eserler 
böyle kuvvetli bir orduya dayanmakla Tarih Kurultayı münasebetile Dol-
dünya sulhuna büyük yardımda bulu- mabahçe sarayında açılacak sergide İs
nacağına emindir. tanbul müzelerinden de bir çok eserler 

Büyük Mareşal Fevzi Çakmağı su- teşhir edilecektir. Bu eserler bilhassa 
reti hususiyede Yugoslavyaya davet et- eski Türk mimarisine aid olanlardan
tik. Bu davetimizi kabul buyurdular. dır. Müzedeki eserler arasından sergiye 
Kendilerine karşı elimizden geldiği ka. gönderilecekleri seçmek üzere bir ko. 
dar misafirperverlik göstereceğiz.. Dost misyon teşkil edilmiştir. Komisyon ça
ve kardeş Türk devletinin bu büyük lışmaktadır. ................................ , ............................. . 

Yugoslav bahriyelileri tarafından 
dün abideye çelenk konuldu 

Dubrovnik kumanda heyeti 

Dost ve müttefikimiz Yugoslavyanın 
Dubrovnik kruvazörü kumandanı dün 
sabah valiyi ve İstanbul komutanını 
ziyaret etmiştir. Bu zevat da öğleden 
sonra gemiye giderek ziyareti iade et
mişlerdir. Vali ve İstanbul komutanı 
topla selamlanmıştır. 

Kumandan Dolmabahçe sarayına gi. 

.. 

abideye çelenk koyarken 

derek def.teri mahsusu imza ebniştir. 
Dubrovnik kumandanı öğle vakti 

başlarında bando olduğu halde kruva
zör askerlerinden mürekkeb bir müf
reze ve bir Türk müfrezesile birlikte 
Taksim Cumhuriyet meydanına gide
rek Cumhuriyet abidesıne çelenk koy
muştur. 

pılacak bir toplantıda hazır bulunacak
tır. Toplantıda muhtelif sanayı mese -
leleri üzerinde, bilhassa İstanbulda üı
şa edilecek dalıni sergi binası hakkında 
uzun boylu görüşülecektir. Sergi bina
sının inşası işinde belediye ile kolay !w 
lay anlaşılamıyacağı tahmin olunmak
tadır. Esasen bu işe önayak olanların 

sathi mahiyette belediye ile yaptıkları 
temaslar esnasında bile bir anlaşma o
lamamıştır. Beledıye, ileri şehir planı
na göre bu gibi binaların inşası için se
çilecek yerler hakkmda müşkülpesend
lik göstermektedir. 

disinin cereyan verdiğini söylem~, bu
nun üzerine de, sinema sahib;nirı avu -
katı müekkilinin tahliyesini istemişt •. 

Son celsede şahitler dinlenmiş, emni -
yet müdürü Ruhi, sinemayı seyrederken 
biraz aksakça yürüyen bir adamın ma
kine dairesine gelerek; 

- Artık tereyanı kes .. Birıni öldür -
dük; birini daha öldürmiyeHm, dE•diğini 
duyduğunu, bu adamın da Halil Eser ol
duğunu söylemiştir. 

Ruhiden sonra dinlenilen sinema kon-

Şehir işleri: 

Halil dışarı çıkarılmış, fakat, Mehmet, 
gene cereyanı Halilden habersiz kendi • 
sinin verdiği yolundaki ifadesinde ısrar 
etmiştir. 

Mahkeme, uzun bir müzakereden son .. 
ra, tahliye talebinin reddine ve keşif ya· 
pıp rapor veren fen heyetinin tekrar 
dinlenmesine karar vererek muhakeme
yi ayın 27 sine bırakmıştır. 

Müddeiumumiliğe davet 
İstanbul :Müddeiumumiliğinden; İs 

tanbula geldiği anlaşılan Kahta C. 
Müddeiumumisi İsmail Nayman'ın ~
men memuriyetimize müracaatı. 

Poliste: 

Henüz sergi binasının hangi teşek -
kül tarafından inşa edileceğine dair de 
bir karar verilmiş değildir. Sanayi Bir
liği binayı kendisi yaptırmak istemek
te, Türk Maarif Cemiyeti ile ~Iakadar
lar ise Ankarada olduğu gibi Istanbul
daki sergi binasının da bu cemiyet ta
rafından inşa olunmasım ileri sürmek. Çöp i~i için bir proje hazırJandı 
tedirler. Belediye henüz kendisine res- Dün Vali ve Beled!yc Reisi Muhit
mi bir şekilde müracaat yapılmadığın- tin Üstündağın yanmd-ı bir toplantı ya
dan fikrini söylemiş değildir. pılmış, toplantıda belediye fen hey'eti 

Belediye, sergi binasının ınşasına da müdürü Hüsnü, temizlik işleri müdü -
ir kendisine müracaat edildiği zaman, rü Mustafa Nuri bulunmuştur. 
vaziyeti mimar Prust'a soracak ve o - Belediye, şehir çöplerini imha et -
nun vereceği fikre göre hareket ede - rnek için çöp yakma fırınlarından isti
cektir. Binaenaleyh sergi binasının ne- fade edilip edilmiyeceği hakkında tet
rede yapılacağı ancak belediye ile Sa - .kikat yaptırmakta idi. Bu tetkikat bit· 
nayi Birliğinin yapacağı temaslardan miş, şehir çöplerini imha için üç tane 
sonra meydana çıkacaktır. çöp yakma fırınına ihtiyaç olduğu ve 

Bir çocuğa motosiklet· çarpb · 
Burbağalıderede 3 üncii sokakta 5 

numarada oturan Mehmet oğlu 4 yaşın· 
da Erdoğan Kadıköyünde Kuşdilinde 

Telefon caddesinden geçerken binicisi
nin kim olduğu anlaşılamıyan 223 nu· 
maralı motosiklet çarparak başından 
yaralanmasına sebeb olmuştur. Moto· 
siklet kazadan sonra kaçmıştır, aran· 
maktadır. 

* Sanayi Birliği idare heyeti dün toplan
mıştır. Bu toplantıda daimi sergi yeri 
hakkında görüşülmüştür. Sanayi Birlıği 
İktısat Vekili Celôl Bayarı ziyaretl~ bu 
hususta mütaleasını söyliyeccktir. 

Ziraat işleri: 

Zirai haşere mücadelesi 
tiddetlendirildi 

Adana ve Mersin havalisile Mani
sada, pamuklara musallat olan muzır 
h'fŞere ile mücadeleye öevam edilme~<
tedir. Manisaya yeniden ilaç ve bu i -
taçları pülverize etmek için kükürt ~u
lurnbaları sevkedilmiştir. 

Kartal kazasında da, zeytin sinek -
!erile mücadele başhyacaktır. Bu iş i
çin lazım olan melas ve zehirler gön
derilmiştir. Kartald::. 60,000 ağaç zey
tin bulunmaktadır. Bunun için, müca
dele epey sürecek1ir. 

Yalova kazasmda da zeytin sineği 
mücadelesinin ikinci serisi başlamış bu 
lunmaktadır. 

Bütün umumi yerler kontrol edilecek 
Bütün otel, p;msiyon, plaj, iokanta ve 

gazinoların badema her hafta belediye 
zabıtası memurları ve belediye hekim
leri tarafından teftiş edilmesine karar 
verilmiştir. Bu gibi yerlerin belediye 
ııizamatına tamamen riayet etmedikleri 
görülürse şedid cezalar tatbik edilecek. 
tir. 

------------·------··---7··-----
BALK OPERBTI 

Bu akşam 
ae,ıkt.ı, alle 
bahçesinde 
Zozo Dalmasın 

iştira kile 

HALiME 
27 Ağustos 

Cuma akşamı 

Bebek Belediye B•hçealnde 
Zozo Dalmasın iştirakile 

ÇARDAŞ 

KRTU~RUL SADi TEk 
Bu gece (Yeşilköy) 

Yımn • (Bnynkafüı) 

Cumartesi (Beylerbeyi) 
Pl\zartesi (Bebek) 
tiyatrolarında temsil 
verir. 

bunun da dört milyon liraya çıkacağı 
anlaşılmıştır. Ayrıca İsviçrede bu şe -
kilde fırınlar yaptığı•ı iddia eden bir 
firmanın müracaatı tetkik olunmuş, 

teklif edilen şeraitin bizde tatbika im
kan olmadığı tesbit edilmiş, müracaat 
reddedilmiştir. Toplantıda Hüsnü ve 
Mustafa Nuri bu hususta Vali ve Be -
lediye Reisine izahat vermişler ve ı 938 
senesi için temizlik mücadelesine dair 
hazırlanmış olan projeyi göstermişler. 
dir. Bu projeye ~öre geçen sene şehrin 
çöpleri için ayrılan 60 bin liralık tah -
sisatın çoğaltılması ve bu paradan mü
nakale suretile başka tarafa devir ya -
pılmaması tazım gelmektedir. 

Zafer bayramı programı 
Belediye, 30 ağustos Zafer bayramı 

programını hazırlamıştır. Yalnız İstan
bul komutanlığından gelecek program
la belediyenin hazırlamış olduğu prog· 
ram birleştirilerek 30 ağustos günü ya
pılacak merasim programı ilan edile-

İhtiyar bir kadınavapurda felç geldi 
Beyoğlunda Bahriye sokağında 48 

numaralı evde oturan Karabet kızı 60 
yaşlarında ı\fakruhi ziyaret için Bur· 
gaz adasındaki kız kardeşine gitmek Ü· 
zere Nev'eser vapuruna binmiş, vapur 
adaya yanaştığı vakit merdivenden dil· 
şerek bayılmıştır. Belediye doktoru ta• 
rafından yapılan muayene neticesinde 
kadının sol tarafının felce uğradığı an· 
laşılmış, Adadaki kız kardeşine tesliın 
edilmiştir. 

Bir dökmeci dükkanında yanpı 
bqlaqıcı 

Arabcamiinde Kalafatyerinde 1 ~8 
numaralı dükkanda dökmeci Yorgi 
dükkanını kapayıp gittikten sonra, saat· 
20 de dükkandan yangın çıktığı görül• 
müş, itfaiye deı:_hal yetişerek su sıkm~
ğa lüzum kalmad.an söndürmüştür. Yan 
gının, dökmelerden, hasır bir iskemle 
üzerinde duran kağıt parçalarının tu
tuşmasile çıktığı anlaşılmıştır. _ 

N 1 K l'fi 
cektir. Maruf tacirlerden Polatlılı Kara M\15'" 

Hususi bir lngiliz yab geldi taf anm kerilnesi Bayan ile Kızılcaha· 
İngiliz bandıralı Vorrior isimli hu- mam Halk Partisi mutemedi Halis J{u• 

susi bir yat dün Çanakkaleden limanı- cağın emri mesnunu akidleri icra kılın· 
,mıza gelmiştir. mıştır. Tarafeyne saadet dileriz. .. .......... ···········~······································ 

,. Hamamcılar intihabı dün yapıldı 

tntihaptaıı Dfr intiba e-
.. geçıt1 

Kırkçcşme suyunun kullanılması lışan hamamların sayıs1 uçu ktile 
menedildikten sonra hamamcılar cemi- mekte, bunlar terkos suyunu VD ıer· 
yeti idare heyeti istifa etmişti. Dün ye- almış Q.ulunmaktadır. Ham~mcıl~crilli 

.. • A ktıs suyu ile idare edemıyece }lıı-
ni intihab yapılmıs ve Omer Ceylan, k t'• tt 1 lduklarındDJl - a ı sure e an amıs o 
Hasan, Abdullah, Ahmet, Kema1 ve 

1 3 7 h 1 ·t rılmamaktadıf· ı·i en amam ça lŞ ı k!l 
Sebak yeni idare heyetini teşkil etmiş- Yeni idare heyeti bu mesele ile 

8
• 

ınrırı 
surette meşgul olacak, ha~a·~n ıaııfil tir. 

Hamamların su işi henüz halledilme
miştir. Hali hazırda terkos suyu ile ça-

çık bulundurulmasını tcmın ıçı 
gelen teşebbüsleri yapacaktır. 



~ Ağustos SON POSTA 

Q 8 m İ f fa brik a·srn 1D İn Ş 8 SID 8 1 Lüle~urgaz 
Hafrıgatı 

yakmda başlanıyor 
Buyük inşaatta lüzumu olan bir çok tali fabrikaların 

in şaatı ikmal edildi 
~ ~arabük (Husu r 
~,) - Hayallerin, 
ıe.~ 1k:at oluşunu 
ıı:.Yı-etnıek şüphesiz 
•11klidır. 
~ liayalın içine sığ. 
~~Ya11 büyük hadi-•en .. 
~,' ıçınde bulun • 

- -- ... 
;:-~ 

Profesör Bayan Afet 
hafriyat neticesinden 

memnun kaldı 

Sayfa S 
• 

"' dalı k1'1 ~, a zev ı .... 
~ agı Yukar üç v ı] 
adar .. • 

t:ı:ı once Zafran. 

Lüleburgaz (Hususi) - Profesör Ba
yan Afet, yanlarında Trakya Umumi 
Müfettişi General Kazını Dirik olduğu 
halde Lüleburgazd.a Umurca Höyük
lerinde yapılan kazıyı ziyaretle kazı 
başkanı arkooloğ Arif Müfid tarafın
dan verilen izahatı dınlemi.şler ve kazı 
esnasında bulunan ve miladdan sonrıt 
ikinci asra ve Traklere aid oian iki me
zardan çık.anlan eşyaları büyük bjr a
laka ile gözden geçirmişlerdir. 

Rize bölgesini teşkil eden klüpler ara sında şilt maçları başlamıştır. Şar ve 
Halkspor arasındaki şilt maçı sıfıra bir, Halksporun galibiyetile neticelenmi~tir. 

tunu 'ki ~. n ı saat 
··e~· 
~· ıncıe ve şark yö
~ncl k ~ (:! urulmuş O· 

Profesör Bayan Afet kazının netice
sinden çok memnun görünmüşler ve 
hafriyat heyetine teşeklti:ır etmişlerdir. 
Profesör Bayan Afet bundan sonra 
yanlarında gene General Kazım Dirik 
ve arkeoloğ Arif Müfid oldu~u halde 
Alpullu ve Hasköye giderek geçen se
ne buradaki höyüklerde yapılan kazıla
n tetkik etmişlerdir. 

Maç nihayete kadar çok samimi ve zevkli bir hava içerisinde devam et • 
miştir. Bu maçın galibi Halkspor bilatıa re Pazarsporla karşılaşmış ve 0-0 bera
ber~ kalmışlardrr. Resimde Halksporun birinci takımı görülroektedir. 

q~tı. l:'örük köyün • 
•ll b' t. ır sabaha kar. 
. atlar b' di' ımıza m • 
~ .. beş saat sonra Karabükte yapılan me mur evlerınden biri 

fabt~bükten- bugünkü demir ve çelik ı İşte şu karşıda görülen tek minareli 
~/1kaıarının kurulacagı yerden, Araç, on üç evli köy Karabük, asırlar<lanberi 
'.ılıganıı - Kanlıçay ve Viranşehir sula- on üç on dört olmamJJi, yahut o:i:ıma.!tıış. 
tıı:ıı Filyos ırmağına döküldüğü yerce Gıdasızlık., bakımsızlık, hastalık, do -
4b ~lan büyük tahta köprüyü ve bugün ğan ölmüş. 
lı.ıtı l'~k~nın kurulacağı çeltik tarlaları- Kara bükte bir zamanlar Kokanlar 

Yol kazası 
Bir karakeçi sürüsü tren 

altında ezildi 
B agucu tebahhuratı içinden geçtik. otururdu. Tarih Kokonların ata binmek 

ke l\tıgünkü Karabük, o günkü Karabl.i- ve ok kullanmakta çok mahır olduk.ları
aes .azaran çok değişmiştir. Dünku ıssız, nı yazıyor. Bunların Hititlerin bakiyesi 
~le~ız . ve insansız sahada bugün gec:e olması ihtimali çok· kavidir. Çünkü; Pazar günü İstanbuldan gelen Ankb.
Qa, ~;11k lambalarının bol ziyası altın. Hitit eserleri olduğu kat'iyetle tebarüz ra treni İzmitle Büyükderbent istasyo
~ltt ır insan kaynaşması ve sessizliği ettirilen Höyüklerin bu civarda çoklu- nu arasında bir keçi sürüsünü ezmiştir. 
Sab::: lnakineler, akşamları sabaha, ğu Kokonlardan önce burada .Hititlerin Tren bütün sür'atile gelirken keçiler 
\ıa,t ları akşama ulaştıran çalışmalar oturduğunu ispat ediyor. hattın üzerine sıçramış ve bu yüzden 

Gazıantep (Hususi) - Gaziantep gençleri sporu ~k sever. Bilhassa fut
bol, voleybol ve atletizm en büyük meraktandır. Son yıllar içinde civar vila. 
yet ve kaza futbolcularile yapılan maçlarda galibiyeti elden bırakmıyan Ga
ziantep Halkevi sporcuları bu ay sonunda da Urfalılarla karşılaşacaklardır. 

Maç merakla beklenilmektedir. 

..... ~.... Daha sonraları Merkezi Karatya = bir hayli hayvan vagonların ve lokomo-l --b ......... "'.' .. -. ..... - ... - · ... --......... Gerede olan şarki Roma imparatorlu- tlfin altında kalmışlardır. Yirmi kadar 
ile tJ[uJa ğu buralarda icrayı hükmetmiş, Pun- hayvan ezilmiş, bir çoklarının kulakları, 

Yeni imar planında gösterilen stadyum mahallinin bir an önce tanzimini 
bütün sporcular temenni etmektedir. Resimde Antep sporcularından bir kıs
mı bir arada görülmektedir 

("'t t.oslardan sonra .Harizem ve şarki An~- ı bir çoklarının da tırnakları kesilmi.şti~-. 
\'<l/ışan gazete aolunun muhtelif aksamından Anadoiu Kırk kadar hayv~n bu suretle zayı oi-
1 • h · yarımadasına hicret eden Tiirkmenle- muştur. 
'Y.IU ahirleri rin v~ d.aha sonra da Osmanlıların eline - ............................ ·--···· .... ··--··· ...... .. 

r
. . gei;;ş~~k yurdundan bir parça oıan 1 Küçük memleket haberler~ 

~<! 

tı?, p ~ • • » 

bi~ıe . 0stcının Daday ve f nebolu muha· 
tı diğer meslektaşlarile bir cı.rac!a 

~~~~day muhabirimiz yazıyor: Düne 
h~bar e bugün, Türk matbuatının is -
~~ ita Ve !azı kadroları, muhakkak ki 
b ~~li ç rnısli artm~ştır. Bugün, mem -
~~taı~ herhangi bir köşesine gitseniz, 
'~l'da bir takım genç, faal, zeki 
'tbu er görürsünüz. Bunlar, Türk 
~l ()!atının mahalli istihbaratla meş -
q ~leı-i1 muhabirleridir. Nitekim ge -
~ tfıt.ı.he ~neboluya gitmiştim. Burada 
~~:ıı .ahır arkadaşla ~arşılaşt~. Nis
~ ~l\ ~a_hancı bir muhıtte, aynı mes • 
~~ı i~likleri ile müşterek meslek ha
llr ~e;1tıde birleşmek ne kadar zevkli 
t:l'rı~ıa 0luyor. Hep beraber mahalli ça
q1ıııdat, llıülakatlar, istihbar işleri et-
~· konuştuk, görüştük. 

~ Q~!~~ssa çekilen müşkülat etrafın~ 
1ltııs eştik. Bu resim, o mülakatın 

1dır 

~~-----
1 ~q Pctıarh larrn bir temennisi 

~<Q 
' ı-ll(1.ı arı (Hususi) - Adapazarı 30 
~: ti sıu bir kasabadır. Postahane bf
. lı.ı}l Y~ca yetecek kadar büyükse de. 

. ~~r~ıı:1Şesi bir tanedir ve halk bu gi
~~lt·cıı e, ınektup vermek için bırik -

\ İ'nt;· Böyle büyük ve çok nüfuslu 
ı~'<trı.: bir memurla posta işlerinin 

1Yeceği aşikardır. 

yarının büyük sanayi şehri Karabükün Bir muhtar boğuldu 
kısaca tarihi budur. Adanada Haruniye nahlyesinin TelU muh-

Karabük:Ün hali hazır vaziyeti: tarı Mahmuı, Ceynan nehrinde yıkanmak: a 
iken suyun cereyanına. kapılarak botuımuş
tur. İstasyondan iki yüz metre kadar u

zayan iki taraflı kübik şirin bir çarşı, 
kahve, fırın, otel, lokanta, meyhane, 
hepsi bu iki yüz metrenin çevresi için
de. İlerleyiniz bağlarm içinde sağa sa
pınız sizi güzel bir şose Karabük şeh
rine getirir. Modern ev ve apartıman -
larla süslü olan bu küçük şehir, on üç 
evli Karabük köyü karşısında Türk ze
kasının Atatürk devrindeki butün ka
biliyetlerile meydana geleni gösterir. 

Karlıkö;vde yangm 

Daday (Hususi) -- Karlıköyünde Mehme
din evinden yangın çıkmış ve yanındaki Hak
kının evine sarmış ve kamilen yanmıştır. 
Daday orman memu.rıına işden el çektirlidi 

Daday (Hususi) _ Orman mühendisi NurJ Eziııeden bildiriliyor: Çanakkale mın-
Şahlne vilayet makamınea işden el çektlı'ı~- taka şampiyonluğu için Bayramiç saha • 
mlştır. sında Ezine ile Ayvacık takımları ara -............ ········································-········ Erzurum llıcalarında kamp hayatı 

Trabzon muhabi-
rim.iz yazıyor: Erzu
rum ı:lıca lannda
yırn; sabah erken
den otelin pencere
sinden önüme seri-
len geniş ovaya doğ· 

Şehir, Durna ormanıarının şark yö
nü eteklerinde kurulmuş, havası vadi
lerden akıp gelen orman içlerinde sli
zülmüş bir safiyettedir. Su hususu şlın
dilik bu güzel havaya uygun d0ğildir. 
Buradaki sular hemen büyük bir ekse
riyetle fazlaca kireçlidir. Bununla be
raber pek yakın bir gelecekte bu noksa-
nı telafi edilecektir. ru sıra sıra yayılan 

Fabrika şehrin iki kilometre kadar çadırlara bakıyo. 
ötesinde ve karşı istikametinedki Koz- rum. Bu çadırlar 
yaka yaylalarının müntehi olduğu t~- her yıl Erzurum ılı
penin sırtında ve Soğanlıçayı önünde calarında kamp ku~ 
kurulacaktır. Soğanlı ve Araç çayları- ran aiielerindir. Bi· 
nın bir müselles teşkil ettiği bu gen.iş raz sonra dört aı ka
ovada aylardanberi faaliyet devam et
mektedir. Pek yakında Türk ve İngiliz daş çadırları dvlaş. 
mühendislerinin mlışterek mesailerile mıya başlıyoruz: €rzıırum kampından iki görünüş 
meydana gelen planlar iızerinde bina- Erzurumun en temiz ve · sıhhi haya- dırlarda da mükemmel alafranga ye. 
ların kurulmasuıa başlanacaktır. tmı buradaki insanlar yaşıyor. Çadır- mek masaları, kaştk, çatal, bıçak ve pe

ların arkasından küçük bir ırmak akı· çeteler yer alıyor. 
Şimdiye kadar yapılan işler arasın- yor. Bu çadırlar ı'çinde iki yüzden faz- S l b h k tın 1 

da İngiliz - Türk yazıhaneler!, postane, emaver er sa a çayını ayna aıc 
la aile sakindir. için çadırların önüne kurulmuş. Saat 

gümrük binaları ve muvakkat elektrik Halbuki haddizatında çadır denildi yedi buçukta çadırların önünden ge-
santralı binası ve mütemadi hafr ve 

mi akla bedevi bir yaşayış gelir. Fakat çerken; ailelerin kimi kahvaltı yapıyor, 
imla işleri, varyant hatları, kok fabrik3 ılıcalardaki çadır hayat bunun tama. ki.mi henüz daha uykudan yeni uyanı
ve yüksek izabe .fırınlarının temeller~ men tersidir. Memleketin en münevver yordu. 
var~ır. Bu ay başında bütün memurlar insanları; sübaylan, öğretmenleri, dok- Elhasıl ılıcalarda çadrr kuran yüz-
yenı kurulan şehre taıınacaklardır. Lo- t 1 b d 1 d "d t k f 1 b' ı ·ı 1 k - h ·· k''k'· t . . . . . or arı u ça ır ar a a e a on or u ır erce aı e, ço u • çocu~ er gun u ur • 
~omo~ t:mırhanesının demır çatıla:-ı hayat sürmektedirler. lü ve çelikli maden sularında banyo ya-
·uru uş 1:1r. . Ilıcalarda her ailenın iki çadırı var. pıp, iklimin temiz ve saf havasını son

Yakm hır gelecekte, fabrıka bacala- Çadırlardan biri yatak odası vazifesi- suz bir neş'e ve şetaret içinde ciğerle-
larından fışkıracak dumanlar, yurdun . .. .. İ . d .. 1 k 1 1 rinin ta hüveysaıatına kadar sı'ndı're sın· d'" t b v f b" h"l . h nı goruyor: çın e guze aryo a arı, 
_or ucagına eyya~ .. ır nur . a esı a- sandalye ve masaları bulunan böyle ge- dire refah ve saadetle dolu emsalsiz bir 

linde saçı~acaktır. Butun muhıt ~ek Y~· niş çadır şehirde dörtbaşı mamur bir hayat geçirmektedirler! .. 
k~~d~ gelıp ça~a~a~ ola~k bu mesut gu- evin yatak odasmdan farksızdır. Halihazırda ılıcalar Erzurumun en 
nun eyecanı ıçın e ça anıyor. İkinci çadırlar ise yemek odası ve güzel yeri ve en mükemmel eseridir! .. 

E. 8 · mutfak vazifesini görmektedir. Bu ça- T. v: 

sında yapılan futhl)l maçı 4-1 Ezinclilerin 
galebesi ile bitmiştir. Bayramiç, Ezine 
maçında ise Bayraınıçliler sahayı terket
tiklerinden .Ezlneliler galip addedilmiştir . 
Resimde Bayramiç sahasında maç ya • 
pan gençler görülmektedir. 
Bursada atletizm nıüsabakoJarı neticesi 

Bursa (Huı::usi) - Teşvik müsabaka -
larında, yapılan sür'at koşusunda; (100) 
metre birincisi Acar İdmanyurdundan, 
Vefik, ikinci :Uuraspordan Ömerdir. 200 
metre birincisi Duraspordan Hilmi, ikin· 
cisi ayni klüpten Ömer, 400 metre birin
cisi Acar İdmanyurdundan İbrahim,, 
800 metre birincisi Acar İdmanyurdun -
dan Remzi, ikinci :M:uradiye spordan 
Hamdi, (mukavemet koşusunda), 1500 
metre birincisi Acar İdmandan Osman, 
ikincisi Muradiye spordan Ali, 5000 met
re birincisi, Acar İdmandan Osman; ikin. 
ci Muradiye spordan Fethi, yüksek atla
ma birincisi Acar İdmandan Ramazan, 
ikinci Akınspordan Nazif, tek :ıdım atla
ma birincisi Acar İdmandan İbrahim, 3 
adım atlama birincisi, Acar İdmandan 
İbrahim, ikinci Akmspordan Naziftir~ 

Urfa Halk.spor nunlaka birincisi 
· Urfa (Hususi) - .Urfa spo.r mıntaka -
sının tertip ettiği spor müsabakaları bit· 
ti ve Urfa Halkspor takımı mıntaka bi -
rinciliğini kazandı. Maçlar tam bir inti -
zam ve nezahat dairesinde yapıldı, Halk 
arasında spora karşı büyük bir alaka te
min edildi. Bu münasebetle Halkevi spor 
kolu başkanı Bedri Alpay Halke\•ı bah -
çesinde spor mevzuu üzerinde bir konfe
rans verdi. Maçlara iştirak eden takım
lar memleketlerine döndüler. · 

Arapkirdc güreşler 
Arapgir (Hususi) - Kurtkoyliı Ethem, 

Balıkesirli Ramazan pehlivan, Bur ka -
zasından Hüseyin pehlivan boraya gel

(Devamı 15 inci sayfada) 



• Sayfa .. 

Bir • 
ınsan 

ve susuz 
nekadar aç 
kalabilir? 

Efsaneler kırk yıl aç yaşıyanl•rdan bahsediyorlar, biz 
ise ancak 74 gün aç kalıp yaşamış olanlan biliyoruz 
Bir kaç hafta evvel, Amerikada Ten -

nesee dağlılanndan biri, Yahudadan, 
ciş'arı ahire değin• bir şey yememeğe 
dair emir almış olduğunu ilAn ederek o
ruç tutmıya başlamı§, görünürde de 51 
gün hiç bir teY yememiştir. Yalnız su 1ç
ml§tir. 51 inci gün de iddia ettiği ilahi 
emri telakki ettiği için orucu bozmuştur. 
Bir parça prap içmif, ertesi gün de bıl
dırcın suyuna çorba ile kamını doyur -
muş, daha ertesi gün de mutat yemek -
lerine başlamıştır. 

Bu adamın aklında zoru var mıdır, 
yok mudur? AlAkadarlar bunu araıtır -
mıyorlar. Dağlı dini inanışa kapılarak 51 
filo oruç tutmuştur. Bu onun itikadını 
gösterir. Bununla beraber tarihte daha 
faz.la aç ve susuz duranlar vardır. Sonra 
Jıer hangi bir medeni insanda uf ak bir 
deneme ile belki dört ay kadar hiç bir 
§ey yemeden yaşıyabilir. Günde üç kap 
yemek yediğimizi farzediniz. Dunu ya -
ya~ yavaş günde bife, daha sonra haf tada 
ikiye, !Oııra da bire indirebilir, böylelikle 
dört ay hiç bit ıey yemeden pekala du
rabiliriz. 

Hindistanda gene dint saiklerle 132 
gün oruç tutanlara rastgelindiği son ha
berler arasındadır. 
İrlanda ihtilalinin en şiddetli zaman -

larında iki fedainin, biri 70, öbürü 74 
gün hiç bir şey yemiyerek, Dublin ha -
pishanesinde açlık grevi yaptıkları, so
nunda •da öldükleri hafızalarımızda da
ha hala yaşıyor. Buna mukabil açlık gre
vi yapıp ta ölenler serisinde bulunan bir 
Amerikalı ancak 18 gün aç ve susuz ka· 
labilrnişti. Bununla beraber bu zatın 84 
yaşında olduğunu da unutmıyalım. 

Dini düşüncelerden uzak, sırf ilmt tct
kikatta bulunmak ve insan bünyesindeki 
biyolojik tesirleri aramak için 60 gün 
hiç bir şey yemeden duran bir Rw; dok
toru da meşhurdur. 

* Söylenenlere inanılacak olursa, vak -
tile Hermolus isminde bir adam, ağzına 
bir lokma ekmek koymaksızın, sırf (aziz) 
terin yardımı ile ve çiçekleri koklıyarak 
~O sene yaşamıştır. 1596 da Eva isminde 
bir genç kız, yemeği terkederek 16 sene 
tam sıhhatte olarak yaşamıştır. 

1866 da, ciyi saatlerde olsunlora> ka -
nşmış bulunduğu iddia edilen Broklinli 
bir kadın tam 13 sene ağzını mühürle
miş, sıhhati kıl kadar bile bozulmamış, 
her sabah papazları, doktorları VC' zama
nının meşhurlarını yatakta kabul etmiş. 
Guya, Broklinli kadın uzun bir hastalık 
neticesi, uzun müddet yatakta yatmış, 
biraz iyileşir iyileşmez, kendisine va1li 
gelmiş, ondan sonra da ağzına bir lokma 
sokmak imkfını olmamış. 

* Tıp tarihinde aç yaşamayı tercih eden 
bir çok genç kızlardan bahisler vardı:. 
Bunlarda da umumiyetle isteri arazı gö
rünür. Ayni zamanda, arada sırada da 
kaçamak öteberi yiyen bu nevi insanfor, 
sıkı bir müşahede altına alındılar mıydı, 
foyaları pek çabuk meydana çıkar. 2 s~ 
ne aç, susuz kaldığını iddia eden b:r kı
zı müşahede altına alan doktor, ilk 13 
günlük denemede muzaffer çıkan genç 
kıza ikinci bir müşahede teklif etın·şıer. 

Prof esyooel açlık §Cmpıyonlanndan 
biri cam kafesinde 

Buna, 9 günden fazla dayanamıyan genç 
kız sonunda, aç durma devrelerinde ara
sıra yemek yediğini itiraf etmiştir. 

Oruç tutanların meşhurlarından biri 
de, silahsız mücadelede bulunmak, ve 
yahut her hangi bir vaziyeti protesto et
mek için oruç tutan Gandidir. Gandi işi
ni bilen takımındandır. (Oruc) u üç haf
tayı asla geçmez. 

1911 de İllinvisli 101 yaşlannda. bir A
merikalı tamam 65 gün oruç tutarak u
mumi efkarın hayret nazarlarını üzerine 
toplamıştı. Bazılarının iddiasınca yaşlı

larla şişmanlar açlığa daha mukavim -
dirler. Bir altın madeninin çökmesiıe 10 
gün altında kalan üç ameleden en yaşlı
sı ve şişmanımsı kurtulmuş alınası, djğer 
ikisinin de ölmüş bulunması bu iddiaya 
kuvvetli bir delil olarak telakki edilmek-
tedir. 

* Profesyonel aç durucuların, yani ken
dilerini camdan kafeslere kapatarak para 
mukabilinde halka teşhir ettirenlerin piri 
Merlatti isminde bir İtalyandır. Merlatti, 
50 gün hiç bir şey yemeden, içmeden, ka
~ste kalmıştı. Merlattiden sonra Jak is
minde birisi, ilk önce 30, sonra 42, daha 
sonra da 50 gün aç, susuz kalmıştı. Fakat 

(Devamı 7 inci sayfada) 

CÖNÜL iSLERi. 
Okuyucularıma 
Cevaplarım 
- cBen Anadolunun bir köyünde 

doğdum, tahsilimi 1stanbulua yapıyo
rum.~ 

Cümlesi ile başlıyan bir mektep 
aldım, imzası evvela atılmış, sonra si
linmiş, okunmaz bir hale getirilmiş .. 

Bu okuyucumu yürüdüğü yolda 
tenvir edemiyeceğim. Verdiği malCı • 
mat bir fikir edinmekliğime knfi de
ğildir. Kendisinden daha sarih olma
sını, bilhassa maddi vaziyeti üzerinde 
tafsilat vermesini isterim. 

* Ankarada Bayan cG. A., ya: 
Sevgi sevilenin üzerinde taksim ka

bul etmez, mutlak bir malikiyeti ister, 

emreder. Bu malikiyetin tesi5 edile • 
miyeceğini gördüğü zaman mahiyeti 
değişir, sevmek ile nefret etmek ara· 
sında kelimelerin zannettirdiği kadar 
büyük bir mesafe yoktur~ Sevıyorum, 
diyorsunuz, kabul ediyorum, fakat 

bunu söyliyen kalbiniz değil, asabı -
nızdır. İsterseniz biraz bekliyelim. A
radan mesela bir ay geçsin, o zaman 
konuşalım, hislerinizin geçireceği 
buhranın sükı1nla biteceğinde hıç 
§Üphe yok 

* Kayseride Bay cE.t ye: 
Cevap verebilmekJiğim için aileni -

zin, kendinizin, sevdiğinizin içtimai ve 
maddi vaziyetlerinizle, yaşlannı bil
meliyim. 

TEYZS 

SON POSTA 
/ 

M Ü z A 1 

Gazetecilerin havalanması 
Gazeteciler on beş 

gün evvel Yeşilköy
den tayyareye binip 

bir uçuş yaptılar. 

Gazetelerdt! buna ait 

bir takım yazılar 

çıktı. Fakat bu yazı -
ların hiç biri hakika
te uygun değildi. O 
etin ben de Yeşilköy-

Yazan : ismet Hulusi 

--------:-·-------

de bulundum ve bu 

UÇU§U bütün tefer -

rüatile not ettim. O
kuyucularımın işin 

doğrusunu öğrenme-
.._ ______ --ıt-..-~-----_... 

leri için notlarımı .... __ _ 

aynen gazeteye ya • 

ııyorum. 

Yqllköy tayyare meydanı gazeteciler
le dolu idi. Tayyare hazırdı. Fakat hiç bir 
gazeteci tayyareye binmek cesaretini 
gösteremiyordu. Nihayet gazetecileri 
isfmlerile birer birer çağırmak ve tayya
reye yerleştirmek icap etti. Bu işi gene 
gazetecilerden birine havale etmeyi dü
§Ündüler .. 

Gazetecilerin sesi tonları üzerinde u
fak bir mukayese yapıldı ve iki kişinin 
sesleri muvafık bulundu. Bunlardan bi
ri Esat Mahmut Karakurttu. Diğeri de 
Nizameddin Nazif Karadavut. Fakat E
sat Mahmut Karakurt soy adının Kara
kürt olarak telaffuz edilmit olmasından 
hiddetlenip geri çekilince iş Nizamed -
din Nazife kaldı. Nizam bağırdı: 

- Heyyy beni dinleyin, hepinizin bi -
rer birer adlarını okuyacağım. Buraya 
geleceksiniz. Tayyareye bil\eceksiniz. 
Şimdi çağırıyorum: Refik Ahmet Seven
gil! 

- Buradayım .. 
- Gelsene .• 
- Gelemiyorum. 
- Neden? 
- Korkuyorum. 
- Benden mi? Korkma, Karadavudun 

kılıcı yanımda değil! 

- Tayyareden korkuyorum. Hani b.r 
havalanıverirse sonra gök yüzünde bizi 
kartallar yiyiverir, gelmem .. 

- Bu kartaldan büyük kartal, bunu 
yiyemez. 

- Hadi oradan, sen ne bilirsin, benim 
büyük annem masalda anlatmıştı. Kar • 
tal daha büyükmüş. Ondan da büyük 
Zümrütü Anka kuşu var. 

- Öyleyse dön geri İstanbula. 
- Döneyim amma, yann gazeteye 

tayyareye bindim diye yazacağım. 
- Ne istersen yaz. 
Refik Ahmet koşa koşa sahadan ayrı

lır. Nizam çağırır. 
- VA-Nu namı diğer Veli Nuri. 
- Geliyorum efendim. Yalnız müsaa-

de ederseniz ben bu tayyarenin kanadı
na oturacağım .. 

- Olmaz düşersin .. 
- Düşmem, ben hep oraya oturur -

dum. Hem benim Ünyede hususi tay -
yarelerim vardı. 

- At atabildiğin kadar, ttnyede seni 
görmedik ya! 

- Görseydiniz, ben ttnyede bir tane 
\dim. Bir çiftliğim vardı. Eşi olmazdı. 
Toprağı öyle mümbitti ki Moris dö Kob
ranın romanlarını ekerdim. Yerine top
raktan türkçe romanlar çıkardı. 

- Pekala kanada otur, düşersen d~ 
düş, bana ne? 

Muhiddin Apak - Bir kanada da ben 
oturayım mı? 

- Olmaz, müvazene bozulur. Va-Nlı 

ile ayni boyda, ayni ağırlıkta biri olmalı. 
Naci Sadullah, sen de öbür kanada ge -
çeceksin? 

Naci - Ben kanat sevmem, göğüs ta -
rafından olursa ne ala! 

- Burası tavukçu dükkanı değil, tay
yare meydanı. 

Naci - Ben ondan da anlarım. Tayya
re oyununu bile gördüm. Cim Londos 
yaptı. 

- Fazla lafa lüzum yok, sen kanada 
bineceksin. 

Naci de öbür kanada geçer. 
- Abidin Daver. 
- Geliyorum. 
Abidin Daver: 

Şarkısını söyliyerek yurur. 
Abidin Daver - Kaptan mevkiine ben 

geçeceğim. 

- Bu gemi değildir, kaptan mevkii 
yoktur. 

- Öyleyse ben de yokum. 
Ben k:ıptanı olmıyan otomobile, ara -

baya, hatta kaptanı olrnıyan bisiklete bi· 
le binmem. 

- Öyleyse vaz geçelim, başka birisi 
Turhan Tan: 

Turhan Tan yavaş yavaş yürür. 
- Bir kere bu tayyareyi muayene e

deyim. Kanatları hafü kartal kanadı mı, 
Evliya Çelebi Seyahatnamesinde heza -
rı fen Mehmet Çelebinin yaptığı tayyare 
misillü ise hay hay. Eğer başka türlü 
ise benden paso! 

Yusuf Ziya - Benden de paso, demek 
bizim tramvay pasolan burada da ge • 
çiyor ne ala feY! 

Turhan - Öyle paso değil, yanJ pas! 
Bürhan Cahit - Rest. 
Selami İzzet - Restini gördüm, kaç 

kağıt? 

Felek Bürhan - Tayyareye mi bine -
ceğiz, yoksa poker mi oynıyacağız. 

Hikmet Feridun - Ben poker bilmem, 
tayyareye binmeyi bilirim zannediyo • 
rum. Çünkü çocukken çok uçurma uçur
muştum. Her ikisi müsavi değil mi? 

Suat Derviş - Efendim bahsi uzat -
mayın da tayyareye binelim bir an evvel 
şu İstanbulu kuşbak.ışı bir seyredelim. 
Hem yanıma üç metre kumaş aldım. 

- O ne olacak? 
- Eğer Tahranın üzerinden uçacak o-

lursak kız kardeşime mendil yerine onu 
sallıyacağıın. Küçük mendil gorunmez 
amma üç arşın kumaş görünür. 

Ziya Şakir - Ne iyi düşünmü§, keşki 
ben de ayni ,eyi yapsaydım. 

Felek - Senin de kız kardeşin var mı? 
Ziya Şakir - Yok amma tarihi kah -

, ramanlarım var. Onlara mendil sallar • 
dım. <4 •, 

Felek - Senin tarih! kahramanların 
sağ mı? 

Ziya Şakir - Sağ değiller, fakat bir a
ralık tayyareyi yerin altından geçirir -
dik. 

Nizam - Fazla söze lüzum yok. Tay
yareye binecek misiniz, binmiyecek mi
siniz? 

Peyami Safa - Demindenberi sıramı 
bekliyorum. Tabü bineceğiz. 

Nizam - Öyleyse buyur .. 
Peyami - Yalnız ben birinci mevkide 

seyahat etmek isterim. 
Nizam - Bunun ikincisi birincisi yok' 
Peyami - Nasıl olur, sınıf farkı gözet

mek elzemdir. Ben Pariste iken vagonH
de seyahat ederdim. Vagonlide birinci 
mevki, ikinci mevki, üçüncü mevki, dör
düncü mevki, beşinci mevki, altıncı mev
ki, yedinci mevki, sekizinci mevki, do -
kuzuncu mevki, onuncu mevki. .. ilh ilh 
mevkiler vardır. 

Her mevkiln adamını fiziyolojik ve 
sosyolojik bakımlardan tefrik ederler. 
Antiijicnist bir görüşe göre bu tefrik 
sistemi yir.minCi asrın medeniyet §ahi • 
kasına ilave edilmi§ bir Monblan ~yıla
bilir. 

Esat Mahmut Karakurt - Haydi kese
lim lafı, tayyareye. 

- Ey sen kaçmıştın. Şimdi nereden 
çıktın. 

c Yavuz geliyor Yavuz denizi yara 

Karakurt - Öyle amma en sonuncu
dan yirmi dört evvelki sevgilime tesa -
düf' ettim. Olanı biteni anlattım. 

Hikmet Feridun - Muhakkak tay -
yareye bindim .. Yüz bin metre yüksekli-yara> 

~ 
ğe kadar uçtul1l~ 
radan kendiıni ~~ 
şiltle yere bıra 

demişsindir. 'e. 
Karakurt - 1' ~ 

den biliyorsun~ ,, 
nımızda mı idillrıı: 

Hikmet -
ruzda değild!Jn 111-

ma, seni blliyorll, 
Nizam - ŞiJXldı 

olacak? 
Karakurt -

mün eri otduğıl 
isbat için tayY•re 
yüz bin metreye f 
scldiğimiz zaınBO 
raşütle atlıyacB~ 

...ılı 
o sabık fteV5 ... Jllo 

bahçesine ınece111' 
Etem İzzet - Benim bildiğim t8)') 

yüz bin metreye yükselmez. 
Karakurt - Yükselmez mi? yuı 

metre de bir şey mi? Olsun olsun ~ 
boyun kadar olsun. ı!I 

Suat Derviş - Ne dedin ne, biraz 
ha küçült, benim boyum kadar o1SU11~ 

Karakurt - O da olabilir. BeniJtl 'I 
çüm böyledir. Ben aşk işlerinde de ~ 
ölçüyle hareket ederim. Bir kadın' ıı: 
yüz bin kilo seviyorum, dersem oııllde 
akide şekeri ağır_lığında seviyorUJXl şrc<t 
mektir. Fazla laf yok, haydi taYY ' 

Hep birden tayyareye hücum ede~ 
Tayyare hareket eder. Cahit Uçuk, 
Deryişe. 

- Yüzüme baksana .. 
Suat - Ne var? ., 
Cahit Uçuk - Rengim uçuk ınU· 
Suat - Korktun mu? 1' 
- Korkmadım amma, rengım. uçıı ~ 

lursa daha iyi, adıma uygun bır t 
sahip olacağım. ıı 

Hikmet Feridun - Çocuklar J3eY .1 
havuzuna bakın, içinde kağıttan ge~i' 
yüzdürüyorlar. Vallahi billahi ŞU ~· 
reden ineyim, ben de dqğru Beyazı 9

; 

decek, havuzda bir gemi yüzdürecdrtJ 
Ziya Şakir - Orası Beyazıt bll'aı 

değil, Yıldızın meşhur havuzu; A~ıd' 
hamit o havuzda tavus kuşlarını Yo 
rürdü. .. jlll~ 

Yusuf Ziya - Tavus kuşu ~zer 1' 111' 
Ziya Şakir - Benim kadar bilece 1,l 

siniz? Yüzer, hem öyle ytızer ki bB f't· 
balık gibi saatlerce suyun aıtı~dJ~e ıı 
tiği de olur. Hem bunu siz.e vesıka 
bat ederim. 

Orhan Seyfi - Nasıl vesika. ·ri!IO' 
Ziya Şakir - Romanlarımın bı st1' 

ben bu bahse temas etmiş tavuskuf f'r 
nın nasıl yüzdüklerini uzun uzadıY' 
mıştım. 

Orhan Seyfi - Vesika burnu! V"'e& 
Ziya Şakir - Bundan daha kU 

vesika mı olur. . ti JıCf.' 
Orhan Seyfi - Dervişin keranıe 

dinden menkul. • sayıe I 
Suat Derviş - Bana bir şey JJll 

diniz? 
Orhan Seyfi - Hayır! dC·· 

Suat Derviş - Derviş dedini~yol 0 

Etem İzzet - (Aşağı bııkar). 
0 
.. !: ~, 

~ttııı ,ı 

Beyazıt havuzu ne kadar büyu 
1 

diyoruz, gidiyoruz, sonu gelrn1Y0~c)'sıl 
Faik Sabri - (aşağı bakar) 0 

havuzu değil! • bBJle ot' 
Peyami - Sen de şimdi Kağıt , ti 

resi olduğunu mu iddia edccekSin · lJSll 
Faik Sabri - Ne münasebet, 

muhiti Atlasi. 
1 

ı11e'.ı;ııt 
Abidin Daver - Mükenınıe ıe Jl~sı, 

cBahrimuhiti Atlasiyi tayyare[ısiıesi 1' 
geçtim?> diye uzun bir hatıra 5 

,,tflı 
zarım. 1,ıD e 

Ercümend Ekrem - Ben de..,._.t11i fi, 
"k J,ev- ıs• 

amma Meşhedi nerede? Torı ııııı1 1 
d bulUJl tsılfl' 

oldu? Onlar da yanımız a it>erl ~ 0e 
ki bu seyahat yazısının tu_zu b dediJl'ı , 

Suat Derviş - Tuz, bıber e1' "JOi , 
. ~ yem ,.,ıJ1l 

aklıma geldı. Evde ocaga utıı'lıJ;o- 1 .e 

muştum. Tuzunu atmayı un • .,edil el) 
· ·rınır Annem yemeği tuzsuz pışı ı.I , 

akşama evde beni dövecek· ,e~ el 
Bu sırada tayyare pilotunun 

yuluyor: . 
·ıı - Burası Marmara denı · ,.ıı 

' ·ıc - A Marmara imiş. . Aft1ct1 · 
k" bıZ r> - Yazık oldu, halbu 1 11~ 

gidiyoruz zannetmiştik. rıııŞ ol~JJ ' 
- Pilotun dediğini duyrıııı taı11 dO 
- Böyle daha iyi. Mat~:daJ 

(Devamı 10 uncu sav 
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DID1Ra~il He istanbuldan Atropaya anm 
-- - -- - - - - -. - - ~ . , 

''.·.:_. --~:~~~--;-~--~~ ~~··~~.~~~>;·(:_.· 

son güilleri Abnanyaya girerken 
1 Dünya cenneti - Fransıwa Jozefin ZefJ~ ehli oldugu 
naıl ınqtlona p/uu? - Hııdrıttalci 6rona lwghl • 

Cebinde ,,.,,,. olaıa adam aç lcalu mı? 

Yazan : Arif Cemil 

• Berlin istasyonunda komiteden aldıkları 
tanışblar ve derhal çalışnnya koyaLlular . Yaza•: Y .. fl Rıza Zo6ıı 

... _,_ 1ı:•••--•Jrıa tBan 
---.-.Guma.tsin ll'I 3 

lllliıı--- ı.-idılıı• llr .. - -•mk·----IL [ 

- cOlmnobil hazır dlll\lıfCD avaııbıııı 1 

":. ele lıirbirlerine, eBerini uafarak 
•14ml•Jblar. Yolcnnmı çntuml b.it ha
ına)a wrdilden mma oı...obiUtria dar- 1 
dulu tarafa dolra yirildiiler. ~en 
adamı tren ~ ene! pe;rleciği t 
etonıobile 1aimrek iataqolldan uakla§- 1 

tllaı: 1 
Otomobil l..eipzfg meydanını aeçtikt11n 

•sonra. 'l'lerguten sokağına saptı, l.ützo"N 1 

~nınclu; Nettelbek solmğ\ndan, 1 
Taueıttzien soka~dan geçerek nihayet 

1 
Aagsburg sokağına girdi ve (15l nu • 1 
mualı evin biraz ilerisinde durda. So • 
kaklar çok karanlık olduğu içm şoför e
'Via aumansmı. bulamadı. 5l oldulun u j 
ta)n.in ettiji bir eY aumarasmın ÖDün -

de cbmnak mecbariyetinAie kalciı. ı ,. 
Otomobilin içindeki yolcular o daki -

kaya kadar birbirlerile hiç konu§D!MUJllf -
lardı. Otomobil durduğu zaman 1svi~e
deıa gelen arkadqıru bekliyen kurfUlll 

~ '.ralit PClffl SacU-4.zam itn kasketli adam yanındakine eı:menice: 
~her katta cMasis> sigorta: p:keliidta . - cİşte geldik!> sizi paasi:;ıon sahibe-

- ft-

,.._Cif bftz. oM.J..--~· mır H - Yalmıa a4am derim! paı!tamnun ya- . kim ..:ı: tak..:ı:- ..:ı- . ' di f'l: ~- .. ~ ........ ~ .. ..- ııa..n kal.tr.ı. binden ... -a. ... rdı.ıt. bir sıne euye ™ euıt:yım.> ye .ar- _., __ •--'• .n~ 
t~~revu goze ~ıpcyumla ._, ce ~ a.. du · ~.,.._n ~.......,.. ' 

-. ,. ~ ifıtiW ıo~ .. 11p- beyaz mendili yarı • bir tekilde eı;a... Diieri: cGraız. cta bir ıeee- ıpip~ kaldıktan ~ .~peft2: D6nilf r~ illtti:ıe' 
~etinin tat'tuifa cfanai! ~ - 6 t1ICarak .befrkıım~ ~. Yolealar, _ c-Tahsil için gelen Ermem talebeden. 80Dl'a yola çıktık.. İfte bundan IOUa duşuyordu.. cÇek> leıimizi de bubi~ 
'-. B+tWte 9ii]lle lıiiı ~ ll'* • AJ'mwn ptyffaldmı zindm gıln branlık Salilmon Tayfiryan deı:sinizt> cevabını. ıct1nya cemıe~ blf'adr Saatlerce. kilo- fehb'~ ~ puaya lahYıl 
~ ...... w:ıcdJiClimıi 1ıeire ._,, iir ~ ıörmetfen miiteftllil bk ha-- yerdf ve: 1me&re1erc.. gilnJeree oımlnuı içia- edecaktit.. O.un için ba ph1rleıv gelln
~ek iıliıılt iiJıle ~~pilet pi'. fntisa.nnm tesi:ı aftmda hiç ES Çl• _ cSiz Krikor Kalusdtyansmız, de • 1dea, gileria ~' ~rm tepe- cfye kadar •li~lz~)d efetti~e ida1'a 

~ ...!!"-: =.:ı· 2~ 1= =~ trendell mip dalıfmaia bar - ği~u:~~:.z li~~ 1:::,~y~t~ :=,:; ~ ~b=~~ =:ı:~ 
... ~ ..._mgp: cljpli-1jpt .._ Dir... B"u aralık genç. 1E yolcu ı;iyah &öaliüıilü !triko!' batnı my!erten tabinin Jıafif ~ sldu lıizi, adlopar ~W 1* Mlar ~ ,_.. bcıadurar~ ~olculuk. Mecek• 
~ 0ı d& ismiydi. Maüfm olcfui'.ı MJ1111a yakU.guai: ziyasından istifade ederek Mförüıı para- bir ll:>la yalpa ederek tllku. ediyordu-. t&. O &lhı oumartesıyii. Vakit illeyi 
...::~ ~ Waı,a eftitie:i _ .. Maıris• kellmesmi. :fuakfada. Siysıh. 91111 verdi. • Köy n:dsafidmıeled, Ui ot.llert öyteı gl.-~ Her taraf kapah Her taraf um11-
~ !tmfbnqn en ~- ...,_ olanı gQdjfldü adam cfa: (Antmı 9'W) zel, öyle zevkli;- ıü&Weri iyle cana ,... rumda değil, ban1ıa1u, sarraflar u ka-
~~ diasDD imıini v.e a,.., . km ki: lasıPlll bafka ~ gtlmi,_.li 1Pu- .Açlık blll6mAJo;a Hstmiı.. Hmaes 
~ l:omftesfnin ~,.,_.,an, • Oır111enttel~r atletizm Bir bı•an nelıadar hep 1'111'Bhuda ~ ,eıt,on..~ Alta ~denri~ ki: cAlınmya A"""· riayet e-
..... · 4a 9"1!11i muhavere: • md;r o- ~lr, ateş yanaklı, teffaf tenli kapm en bır memlekettir. Bimenaleyh onct. 
-;- ,.. , ı ÇiiıiM r r ~ Şa•11i11011a111 Aç ve suauz Jıalabilir? gibi genç kızları.!' kö-Jtmn misafirhane- kamm harici biı ~Y yapılamaz.. Para ış-
~rdlTrten sonra da~! C IJimtl :mi-'- Fransız atletizm .....,.mn teplilii- ca., tanlı ~ ftCI lllli.feck) lerincle, o dallara eıteııeme JIÖ!ad: erine de pek elı.eımaiyet nrirfer_ Saim 
&.:. · fedaisi kaUe ait ~ dbğru. - . . . . ~ . . kabil ... Tnakla-~ dab)e 8eo bi-- para tıdnaP, Jabat pyrl l'esnU 
~ cfolruya tamite. TeiSt1'e T , e e- sile tertı~ edilen ;*' . IMıJel ~ o bizzat bndiainin Japtıiı bir nevi ot to-. nmm etirip m.mmn iltüıw 1* ko- floıdmmala blkma'ın. ~ 
~ -- •...L-.=-~ - ler şampıy~ 1 y,.a .... alla O>- m alilraJt harv.ethıiıl ualmamasını. te - vnam ~_, ln••ın· Tl"---.... -'-m .. - dna..... -..ı. .. _...;ıı _,__ - k d ~ • .ou; ~ .. 4Cll•JI ..... ,...._ ıı:~ 1 be te İIIlfilir. A a.9'. Ah - 1- . .r-.- y..-;.... c~-· .. .._ a .,. .. UJmıaCUJt:Ue cunımıD .. • .oa • ar-

' tedaritf, fler ifıfimal'e ... led - om 
5

' ' 
7 
•- JI:-... mfA etiDfF. dfyeeell gelfjor.. cık bir :lmı: beni aç- &ralrnuıfa kiti ge-

'-t ,_. ~ ~ --- iN- talyan, Mac~r w ~ ~ . ~ 'f Elle evvel de,. Wolly ismlıuıie * lirdi.. Ben korkak, cAbidm Daveh !en-
~ i: cttio..B.-9.derl)OXCS •ı.a- sub atletlerın itf"Adp ,..,.-..,,,... - bir İngili% profesycınel aç durucuJarıa, - . ....ı...; den kDrbk.. Nüa ...... Uw9ı.- a.J..i-
'4l't • B .. bakalımm • ı-Jak •ticai cWı ~ 30 - sürecek 8 . J3ad lSlh dediler .. &ı ft bphca ~ ... u •r-- _.._3 _,_ ~ ... 
8't arliryan hemen Cenevn!!lm Bemi- u musa ...... .., p.a ır. oruç tuana imi Dört bir tarafi omw:ılı. dalJarla ne lirdik-~ aç, elimmie •gio-
~ edecetti. Amerikalı zenci Bea C••·- • met· iple lirişt.i. Gizel bir cam. odaya yeı:lq- .~·t....n.. a T..-- sul m ille- !iziıer, bankalar iJmnma kaôa lrapah _ 

__,.__ .... r___z,a_ -~: ti. IJer1r-- 12 . d - çeu~·· AJUU1 an,. çal!S&ayan te 
1 * re dünya rwmqhnv=w-r. ~ .......,. oraemı sacı a-nu, para Te - 1 . Fr J f> Jazlık sara- Lisanım. çatan. patana ~tulamuz;. 92t. it · · · ~c:ile.rden. ,__ ,__ en var.. c ansuva oze 

hı... .-:"' a.neü ~ ..pk bir dünya relama as.-,. idi.. re~ ıçerı gı.reıı. le3.- . "'r .uz, bura,a. y.aptırmıf.. Toprağı bol ol- 1lif tiaa~ tanımadığımız ba yabana 
~efe Beıd:iniıı Aniıait ııünendüer is- Cona&m1 Ta ......&,i l&2 tle kapnuftur. eelİP bfnin hrpsma ~ Te bakmıya ;:::: zevk ehli imiş .. Yazın sıcai: günl<?- memlekette, kanun harici para bGJdur-
~':?1da palllıc liimilü bir adam Ma.,.fift *

1 

' h .... baYa çok m_- bqladı.. Kızcalu. eUad'e tuttUp bir çi - rinde döktiiğü teri. buradaki sonsuz ar- mali için pma Dua teklif ebneje kimin 
~ -riıl* ııır ... , bi1r; Pr.ı do- giıda. ollfnı6 ' lıır ece ıa blııalü kol8ta11 2Vkle-~ve Woll.yYi sey- muilimn. serlııliklerin~ kurut.urmuş... cesareti llkarlt • 
~ Masjett J11D •w it ~ ih&mılli mıdmt. ı:edlyvrds. ~ vası~ .~:YBanuyan Eğer. mnumi harb ,rogrammı pgırlm3- Niha1'!! Danne: kol tala girdik. Eli-
~ ...... ay' r ,,.,,..,. •p yam ..... atraa. l'fıalq tle llO metre ım- Volly mı, ~1!1i ialti'rip )'Hinden saydı, herhaTde bu suyu bol, ormanı eş- mize sterll~ aldık Aç* bir pz~• 
~ e..n. llmüz ·• ıeA atiiis - niaıla ,mi hgilfpn ft Ar-upa nbm firtıacfıjı libt. bana 1linZ JiyeceB, öktan..,. siz, havası temiz yerdeki sarayının. yat- daldık. Şel g;rsmı kılıklı bir adama, pa· s; '-' ~yA !"ii eıll Mııa 11e- 1ilr - yapmıştır. lMtH•, cfiye ter,ada iıqWL dım tavaııı altında. Ezraile mft14ki o- rayı bumuna sokarcasuıa yatlqtırarak: 

~ ~~ .. ·~mnftrlieriı_..&ı'ff .-ımeta-Bmcfler (AmmitaJ C7 1926 da Her Colll isminde bir Alınan lurdu.. «Acaba bı parlifl bmdaracak 'bir' )'er 
~ ~la6.. ~-:ds- 'F! l\r fi! - 800 metre - Robinson (Amerika) J.nt bir aaı cWap ipde ,..mır su v@ lipra * ~ ~~· ~r demez h~ ke-
~ _..._ 'tir- aımfaa• ·••&mala Cirit atma - Nikhanem (FlnhmdiJ;.J ne tam 43 gm. owç tııtfu. İşini bitirip te . _ illik .ı~ bir köpek ~bi. elımizcien 

. -.ı on •ldııjµ hal~ solıallır ı:t2L ~olaptan çar ÇJkmM JOlsfn eline düi- Elli. dört ki1omefn. mnra .salzRI'ı·~ sterliagi _IMr kaPlf Jııaptr, iJdnüz de ppr' 
~ i6. ~ ela ~ LL._ tü. Zira sigara şeklinde çikolata. V(: et altı kilometre sonra da Alman hmlmt.:- cht.. JDlilbi hemen CÜ3dana yerleftirıp 
~ _lterlinliler erkencfen evleine çeii- lnllD l0Mlradl1t gehft- parçalan )'dğini -ytiana çıkaran n11v bulduk.- Ateş ~ ~ de~ ~1 tıkır. 'ıkır cmark. ları saydı.. Anıma 
~ • .. wn •k &- ç! up- - tt,.. senedenberf ICem-ıı..,.;,o. ttniYerslee- 1. halkı aldatan~ .. le b. dü" bazı ıııagllım, nıotör ıtli ~ biır mı~ cregıstr• olarak otuz lrul"tlftan alıp Der-

' ~ ..... "" po ıs, DOY ır zen tin btıdudl.-ma -ırı·•ıl'ti.- zaınanı cid- 1:- •• • aıii de d·v· . _ ... , b. 
llıL..- • .z. tafı ild'ı '-·' kı etli 'L..-L--... ı-6_._... 3-r ı?U& Jü.L \Uel1De e-n r ı:gıınız maauan ııe 
~ .,;,...._.., lllllıl sınue sı e uu.ıunan ym sporcu- ceasız "'""-- -·r:ı- den ıı--11~ "'-le bir. milletin elli ik" k .. +--. d ,,_ ıi aT la Galatasar tl tl . d İria Şiı- "'"3,._.....z--.. '-'1 ı unır-- yuttur u..-

..._ .. ii» , 4 ... 1 , t ~z _ ~y a e erm _en n "k .... ........ toprağına giriyordum ki tıpkı Türkiye Karar vedim ki, dejil yalnız bapna 
... ._.,., • 

1 
·- ık~ funf>q diıı ~ _.ımqtfr. 150 .-P ----· - gibi kendi azmi, tendi bdreti ft kendi Almanya, hatti blttin dinyanm devlet-

~ • .,;. _ J • • ., ıtr.. Bıııllıan 111111111-Tımn:ı lft!rıılr 1ot'-1ı .. ,......,_ ce--~ lslll<Wiıtl 0-- 1eri bir araya gelse. ııone kananıımlaP, 
1ıir. J ' ı jii+W' M f1in. afeal1. ilin dedıal Uqıa girecek ft P- Gaı.t.ach 1'w bamda f8Z1hmesi bil- llllf, IOIU'a dit ima bir waanda, eski ftn- taç,l~. hilekhlığa m6ni olanaz.. 

""' 1 li , > , 5 , , Tışmalanna başlıyacaibr. ı- --Mt ~ AA· puatorbık devıüıııleki. henlilim Mılmut- İf A§iktrdx' ki bh:birimisi al4at.map ça· 
• 7 • ı 2 • dm Jf"JıPllJDDl para 1raçakohjı ;raptı- tu. .. t1muml harpte• Mnra bu tOlftk· lııpnak, ahlatı bozulmuf lte,enrette• 

"-..,.. = 
1 

, •i......,: ~ Y&.m • _..n ~ ğr fan fiFM edilnrit. bir ınftoıJdet ~- 1na ilk girdlltm zuımı ~lar itiW dev- ~hareket beklemek: Cusu ım,un. 
• =,_...il: "6re güıdt 49 lıin metre n.ikibl te- vel giimrilk me;owJan tarafından • }etlerinin esiri tdBıer- Bagun. onlama ~ dan Bit ~ tadar muamz olayoa., 

-..~-wwA.we. , dt llir. lllJU ftri!mektedk. K'ırmaepoe m;. zılwnesj buaJank anfbıma _ 1!! pesinden. 1-km yoralmu bir milletin V-fi a Z.k 
...._..._ .._. ı ' a.. . 111 bpltıldıkbm soma bir çot Jerlere . ya~ tapnklarma liftrbn naa1 heyeean duy. 

>' h" , lıir terlms musfu:ğlı tDymai zarureti basıl pma lraçakrıhğma akl bir .. PY ~una: ma.tım.. Buucl Dil>Mçilt chazır ol. va· 
.., t 5 1 ~ - 5 F ;. ~ f, ft • ol:nnpa Şehrin temizliği balrmnndaıa mamıştır. !-bt. '-:ı:"J~~ aı~ bmı zlyetlncle hbi brplach.. Ona mubbele 

.....__ a ı r"t ,,:,:: M .•- da zamrf olarak su sarfiyatı zi'yltdeleş- :a:.::71 millf ~~uş,d_ li~ ~ b~a~hr~1!._debronz..cw ~D 
~ -.a.11r ~ = 1111a • ...kf-:Z: a::--.::L fi tı faz1aI • mu ur - amıı:..., cse.ı..- vazıyew. an-YQllU.-

..._ ..__ -=;ıo- __.cu.ıT \UUWL S\l sm' ya &f:' v- ~- =ı..t..-- --1wı1..+1 Jl!lnli'- •• 
~.. mlJll!lle w o Wllr- - .......... - · gune uu ~ .1~ .... r·a ma-
"'t - s ~ , 'z ~ta old~ ~ ~un ~- diirliiğü ba cbyalar Ü7.erinde tab)rjb. . ~ 

1111 ': - J' lillll ,. liı1t mikdannı çogaltmak Iuzumu hmıe. ta . . . fiJJııekib. ı 50 bdil Her medeni milletin hudud muameWı -4 _ D .. JW• iP dilmiş ve günde şehre: 6G bin metre mi- ~.!:fn -..:- -J.o--= . r gibi burada da yalnız puaport vizesi ve - ~Siz•-= ,_~-... _.,_--: tr..--..ın.,... • .+,,. ..-. --- uu '\"a_.....,. -- ~e ~ ,__ dı il tik v_ _, __ _ 
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Tıbbı Adil m lld ilr 
Muavinini aogmaşlaı 
Tıbbi AdU müessesesi müdür nr..ıavi

ni •ahrl Carım Yeşii:köydeki evine bir 
kaç ,an ewel hır91z girmiş, elbiseleri 
ile elbiselerinin cebinde bul\ı:aan. 50 Ji• 
ra bdar parasım aşırmıştır. İŞin feci 
cibeti kıymetli doktorun o gün için- şeh
re inebilecek başka parası da kalmamı;, 
dokıor vazifesine gidebilmek için eş!en 
desttan bir kaç kııruş. )Jorç almak .,an. 
~ kalmıştD'. Ilottor: 

- Gene insaflı ~ F.ğel iıibür 
elliseierimi de çalsa~ bo sefer kom. 
şııdaı:dan iğretii eeiı&tr pmaalon da »
r.amalc mecburi)tetiaiv lalilcakbm ~ 
weilMUE: Zaislta hırsUll' anaudltaclJr. 



8 Sayfa 

C KORKU Hl YELE Hl .=ı 

A ŞA 
Nalıleden: " Fikret Adil 

Wickenheadlara misafir olduğumuzun ı tine ~ırmek için hazırlıklar yapacaktı. 
dördüncü günü idi. Hoop kütüphaneye 1 Çıktık. Vakit geçsin diye briç oyna
gider gitmez, Bloomstetter bir gözünü mağa başladık. Lakin, sık sık saate de 
kırparak: bakıyorduk. Nihayet, derin sessizlik için-

- Wickenhead, müsaade edersen bir de, şatonun saati ağır ağır gece yarısını 
oyun oynamak istiyorum! vurmağa başladı. Son darbeyi müteakip, 

Dedi ve kahkahayı bastı. Neş'eden ve sessizlik, evvelkinden daha derin bir 
sarhoşluktan gözleri kaybolacak derece- mana aldı, ve ~ekledik. 
de küçülmüştü. Ev sahibi Wickenhead, Birdenbire, müthiş ve korkunç bir fer
gayet ciddi bir tavır takınarak, misafir- yat duyuldu. Sonra, gıcırtılar ve hafif 
)erini, buraya, somurtmağa çağırmadığı- inlemeler işitildi. 
nı, nasıl isterlerse hareket edebilecelLe- Hemen kapıya koştuk. Araladık. Ko-
.rini sôyliyerek dedi ki: ridordaki bütün mumları daha evvel sön .. 

- Zaten burası pek te neş'eli bir yer dürmüştük. Bu itibarla kapının aralan
değil. Gülmek fırsatı ele geçince buna dığı, görülemezdi. Fakat biz, koridorun 
mani olacak bir kimse tasavvur edemi- dibindeki kütüphane kapısının açıldı&ı· 
yorum. nı, Hoop'un elinde lamba, sapsarı bir 

Misafirler - altı kişi idiler • ellerinde yüzle dışarı çıktığını görüyorduk. Hoop, 
viski kadehleri, Bloomstetter'm gülmesi- şıktı, durdu, etrafa kulak kabarttı. Şim
ne bir nihayet vermesini bekliyorlardı. di, odalardan, salonlardan, o korkunç 
O, kasıklarını tutarak gülüyor, arada bir: ses tekerrür ede ede yaklaşıyordu. Bu 

- Göreceksiniz ne oyun? Bloomstetter hakikaten mükemmel hir 
Diyordu. Sonra bir kadeh daha yuvar- aktördü! Ne garib sesler çıkarıyor, ne 

Jıyordu. Şimdi, yüzü, gülmekten ve vis- tüyler ürperten feryadlar koparıyordu! 
kiden mosmor kesilmişti. Fakat bunlar bir şey deği.lmiş. Bıraz 

Hillingworth, me§lmr soğuk kanlılığı- sonra, Bloomstetterin hayaleti, sahici bir 
nı hiç kaybetmeden dedi ki: hayalet gibi duvarın üzerinde' göründü, 

- Ben de, Hoop gibi kitab meraklısı kaymağa başladı. Yüzünü ayan, beyan 
olmak isterdim. Fakat vaktim yok. Ne görüyorduk. Müthiş bir ıztırab içinde 
güzel hikayeler okuyor ve sonra ne gü- imiş gibi, boğuk feryadlar kopararak 
zel anlatıyor, değil mi Trudgles? ılerliyordu. Hoop da onu görmüş, tanı-

Trudgles tasdik etti: mıştı: 

- Yalnız, dedi, Hoop'un bize anlattığı - Bloomstetter! 
bu hayalet masallarına inandığını zan- Diye seslendi. Ne sesleniş! Kısık bir 
netmiyorum. Ne dersin Wickenhead? :;es! Boğuk bir ses. Bloomstetter bu sesi 
Herhalde Hoop, sizin kütüphaneye giren duymuş, keşfedildiğine inanmış gibi, son 
ve içindekileri karıştıran ilk meraklı ol- bir fcryad daha kopardı ve şeytan adam, 
masa gerek. nasıl ynptı, bilinmez, loş bir köşede kay-

Bloornstetter, artık kanapesinde otu-' boldu, gitti. 
ramıyordu. Bütün manasile, gülmekten Iloop donmuş kalmıştı. Ev sahibi 
katılacak hale gelmişti, yere kaymıştı ve Wickenhead şakanın kafi olduğuna ka
orada gülüyordu. Wickenhead onun kah- naat getirerek, tatlı bir sesle ona, işi an
kahalannı bastırabilmek maksadile se- lattı. Hoop: 
sini biraz yükselterek: - Doğrusu, fena şaka! 

- Bizim şato, dedi, hayaletlerin sık Dedi, alona yürüdü, viski şişesini ala-
sık ziyaretgahı olan bir yerdir. Kütüp- rak bir kadeh doldurdu, çekti. İndik. şa, 
hanede buna dair birçok şehadetler var. ka olduğunu bildiğimiz halde titremck
Hoop ta size bunları anlatmtş olsa gerek.. ten kendimizi alamadığımız için, biz de 

Bloomstetter, nihayet durabilidi. alk- birer kadeh içtik. 
tı ve: Şimdi, Bloomstetter'i bekliyorduk. Her 

- !f oop, dedi, sade anlatmakla kalsa halde üzerindeki hayalet elbiselerini çı
iyi; üstelik, buna inanıyor da. zaten, ona karıp gelecekti. Fakat görünmüyordu. 
oynıyacağım oyunu, bu esas üzerine ha- Birdenbire ev sahibi endişelendi ve ses
zırlamış bulunuyorum. Şimdi, dınleyi- lendi: 
niz, bakınız.. Hoop· kütüphaneye gitti. - Bloomstettcr!. .. Bloomstetter! 
Her halde gene hayaletler.? dair kitnb- Fakat Bloomstctter görünmüyordu. 
ları okuyacak. Biz, sanki yatmağa çık- Hemen lambaları yakarak şatonun 
mışız gibi hep odalarımıza çekik-ceğız. içınd onu aramağa başladık. Oyun ya
Tam saat gece yarısını çald!ğı zaman, payım derken ve yaptıktan sonra gizli 
usulcacık kapılarınızı açınız. o zaman, bir geçidde sıkışıp kalmış mıydı? Kör 
korkunç bir hayalet göreceksiniz, ve be- bir kuyuya mı düşmüştü? 
nim ne kudretli bir aktör olduğuma sa- Seslenerek, çağırarak bütün şatoyu a-
bid olacaksınız. ratfık. Bulamadık. Nihayet, sabaha doğ

- Mükemmel!! .. 
- Güzel! .. 
- Zavallı Hoop! .. 
- Kim bilir ne kadar korkacak! 
Doğrusunu isterseniz, bu fena bir şaka 

idi, lakin hepimiz keyifli, hatta sarhQŞ 
idik. Şato hiç te neş'eli bir yer değildi 
amma, mahzenindeki şarablar ve viski
ler, bunu unutturacak derecede mükem
meldiler. 

Saatlerimize baktık, onu biraz geçi
yordu. Hepimiz ayn ayrı odalanmız.ı çı
kacağımıza, hadiseyi daha iyi görebil
mek için, Hillingworth'un odasına git
meğe karar verdik. Onun odasından, kii
tüphanenin kapısı ve bütün koridor, mü
kemmel görünüyordu. Yalnız Bloornstet
tcr kendi odasına gitti, hayalet kıyafc-

ru, onu, o dakikaya kadar gidip bakmak 
kimsenin aklına gelmemiş olan kendı o
dasında bulduk. Bloomstetter soyunma
mıştı. Boylu boyuna yerde yatıyordu. 

Çoktan ölmüş, cesedi soğumuştu bile. 
Fakat neden ölmüştü? Niçin rolünü yap
tıktan sonra yanımıza gelmemişti de 
doğru odasına gitmişti. 

Çağırılan doktor, cesedi muayen~ etti 
ve: 

- Arkadaşınız, dedi, dün akşam, saat 
on bire doğru bir kalb sektesinden öl
miiştü r. 

- On bire doğru mu? 
- Evet. Belki biraz sonra. Fakat mu-

hakkak gece yarısından çok evvel. 
Demek, şaka zannettiğimiz... hayalet, 

sahiden.~. Hayır ... Hayır... Muhakkak 
Jn'!rf()ı- v:ın11tvordu. 
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Çocuğa ıazım olan 
elbiseler nelerdir? 

Penyuar modası 

Çocuk, kadının en güzel süsüdür. Genç 
ve şık bir kadına bakmak bir zevktir. 
Yanında kendi kadar şık çocuğile bera -
ber bir kadını seyretmekse daha büyük 
bir zevk. 

Çocuğun ~ıklığı büyüklerinkine ben • 
zemez. Çok daha kolay ve külfetsizdir. 
Mesela bulunduğumu:ı yaz mevsiminı e
le alalım. Bizim şehrimizde 4-14 arasın
da bir çocuğa şık olması için bu m'!v -
simde neler lazımdır: 

Kızlar için yıkanabilen her hangi bir 
kumaştan bir tulum, erkek çocuklara 
(lavabl - yıkanır) ipekliden bir iki blluz 
bir külot. Çocuğun her gün giyebileceği 
en pratik elbise budur. 

Çocuğun güneşten bol bol istifade e -
debilmesi için bu elbiselerın yakaları 
biraz fazla açık olmalıdır. · 

Bacaklar, kollar hemen tamamen açık 
bırakılmalıdır. Gerek tulumun, gerek 
külot - bluzun biçimleri en sade ve en 
rahat giyilecek şekilde olmalıdır. 

lacak şey karışık, süslü püslü modelle::
ve ağır kumaşlardır. En şık çocuk elbi
seleri en sade biçimlerde ve yıkanmıya 
en dayanan kumaşlardan yapılmış olan
lardır. 

Bazı genç anneler çocuklarına kendi 
spor elbiselerinin kumaşından bir tu -
lum, yahut rop yaptırmayı pek severler. 
Eğer çocuk tamamile annesinin tipinde 
ise onunla bu şekilde bir örnek giyin -
mesi göze çok hoş görünür. 

Çocuk elbiselerinin bütün §Iklığı ço
cuğun giydiği yere uygun olmasında ve 
renklerinin güzelliğindedir. Genç anne, 
bu elbiseleri Ç<?<:Uğun ihtiyaçlarına göre 
seçmekle anneliğini, onların renklerin'! 
güzel intihap etmekle de kendi ince ka
dınlık zevkini meydana çıkarmıı olur. 

Elbisenin rengine uygun bir kordela, 
b!r şapka süsü, bir ufacık çanta, yahut 
bir çift küçük eldiven çocuğu bir çiçek 
gibi güzelleştirebilir. Ve annesinin ııklı
ğına yeni bir şıklık katar. -·-....-- ...... ...........__ ___ ~----

.. 

1 

1 

' 
ı.ıBt) 

Modanın, ev elbiselerine (penY ~JO 
lara yeniden bariz bir §ekilde döndil 

1 

görülüyor. ~ 

Penyuar vaktile yalnız taranma sa~'~ 
!erine mahsus bir kıyafet sayıldığı ıÇ , 
fransızca (penye - taranmak) ke!ınıcJ.• 
sinden alınma bir adla anılmakta ıdı. 

dı hill öyle. Fakat vazifesi çok dcği~ 
Taranma saatleri artık uzun saç dc\'ır , 
}erindeki kadar uzun sürmüyor. J'efl:tt 

·· ııw yuar da yalnız bu saatlerde degil, g~ . , 
bütün ilk meşguliyetleri sırasında gı)'l 
lecek en pratik bir elbise sayılıyor. 

ı;· 
Bunlu arasında en pratik olanları ~ıı8 

sik biçimde, erkek rop döşambirlerı llı 
benziyen geniş kol kapaklı, şal yatcıı. 
cepli veya fÖmizie tarzında olanlardıf· 

ti.İşte çocuğun spor ve gündelik kıyafe- .. Şapka modası aa• 
Penyuare için en uygun kumaşlar J<ll' 

vetin, dra, velur dö len, çizgili pamuk 
dife ve jerselerdir. Daha süslü bir elbise yerine kız çoc.uk

larına mesela koyduğumuz modeli, ya • 
hut ta buna benzer biçimde bir rop ya
pılabilir. Bu elbise için kullanılacak en 
iyi kumaşlar şunlardır: Emprime keten, 
pike, lavabl bir ipekli, kreton ... 

Rengine gelince: Mavi, menekşe .r~ 
gri, bej, sarı ve kuru yaprak rengı 
yuar için en güzel renklerdir. 

1 

Biçimde bir yenilik yapmak isterse , 
niz koydujumuz modeller çok işinize 11' 
rıyacaktır. 

· Bizde yaz pek güzel geçtiği için çocu
ğa bu mevsimde ısıtıcı elbise olarak yal
ııız ya bir yünlü ufak ceket, yahut ta yün 
örgüden ince bir manto kafi geıebmr. Kaynayan yumurtanın 

Buna yağmurlu havalar için diız be - tJ • · e 
yaz, yahut beyaz üzerine benekli bir mu- ça amaması ıçın n 
şamba da ilave ederseniz küçüğün gar - yapmalı ? ~ 
drobu adamakıllı zenginleşmiş olur. Yumurtayı çatlatmadan haşlartl:ıı 

Gece için modeldeki geceliği nasıl bu- temiz kalması için iyi bir şeydir. 13ııtı r• 
luyorsunuz! Çok hoş değil mi? Sık sık için kaynar suya atmadan evvel yıı":ıı 
yıkanıp rengini kaybetmemesi için bunu lak tepesinde iğnenin ucile ufacık Ji1'' 
düz beyaz batistten yapmak çok muva- · delik açmalıdır. İçindeki ava bu. ~~yiP 
f ık olur. Açık pembe kordelalı beyaz bakudan ten dışarı çıkar. Hararetten gentŞ ııı. 

Çocuk elbiselerinde en ziyade kaçıııı- şapka. yumurtayı kırmasına meydan~ 

·-··;~~~:::·bşi:;:·-.. B~;ii ... gi;;·ıllic .. ~~~~f;; farı 
Bazan çok ehemmiyetsiz görünen bir 1 --,;; 

Sade ve şık bir plaj elbisesi. Vera Bo
reanm modellerindendir. Bluzun düğme
leri kendi kumaşından yaptırılmıştır. 

Sentür beyaz göderidendir. 

madde güzellik için en iyi bir kaynak - 14 
tır. 

cBadem sütü> gibi. Bu süt - pek haklı 
olarak - her devirde bir güzellik kremi 
diye kullanılmıştır. Eskilerden güzellik .. 
lerine çok meraklı olanlar vücutlarını da 
onunla oğarlarmış. 

Fakat bugün onu bilen azdır. Bilen • 
!erin çoğu da eskiliğinden mi, terkibi • 
nin basitliğinden mi nedir bir türlü iyi· 
liğine inanamıyorlar. İnanmayınc&. da ta-

bii kullanmıyorlar. Halbuki bu doğru de .. 
ğildir. Badem sütü cildi yumuşatan, ta
zeliyen ve güzelleştiren bir maddedir. E
sasen basit bir çok güzellik ilaçları, ter. 
kibi biliruniyen kremlerden daima daha 
iyidir. Daha ziyade itimatla kullanılmıya 
değerler. 

Bu süt §U şekilde hazırlanır: 

50 gram tatlı badem alınız. Buna tak • 
riben c20> gram kadar toz şeker k.atıı • ' 
tırıp hamur haline g~linciye kadar dö· s1c sııd 

·· .. B h k t ' ı !.. sıc vunuz. u amura yavaş yava§ su a ıp demlerin iyice soyulması çu• 
karıştırınız. Hepsi bir litre oluncıya ka· h 

1 
tm nız ·det 

aş amayı unu ayı · ·· ı" 
dar. Hasıl olan mayii tülbentten geçiri · . :rnablaliJ ıcııltB' 
niz. Sonra içine yeniden 30 gram pudra Bu şekilde hazırlanan. . ıçiıı c.ı 

.. ·· ·· · t · ellerınız fll"' şekeri cçok ince toz şeker), şeker iyice yuzunuz, ıs ersenız . ini yıJ 

eriyinciye kadar çalkalayınız. nabilirsiniz. İkisinin de cild 
fşte cbadem sütü> budur. Yalnız ba- tır, ve jüaelleştirir. 



Yaşanmış bf r facianrn tüyler ürpertici safhaları 

eroin iptilası 
nasıl düşer?_ 

. 

Evvelki gün "Beni kurtarın!,, diyerek zabıtanın himayesine 
sığınan ~Sevim, hayatını ·" Son Posta ,~ ya anlatıyor 

Polis merkezine ağlıya ağlıya giren 
genç kız bağırdı: cKurtarın beni!> 

Bir haydudun taarruzuna mı uğramış
tı? Kıskanç bir aşık tarafından tehdid, 
azılı bir sarhoş tarafından takib mi edili
yordu Hayır ... Bınıla hiç biri değil ... 

O, sadece bir eroin üptelası idi, ve: 
c- Bu yaşta ölme]{,,.~tcmiyorum. Kur

tarın beni!> diyordtl' 
Ben bu satırları :dünkü Son Postada 

okudum vp uzun uzun aradıktan sonra 
«O> nu, polis müdiri~tinin loş korıcio

runda bir sandaty~ meçhul : aki
hetini beklerken bi~ r 

Güzel miydi? Çir~i? Genç rniy. 
di? İhtiyar mıydı?ı lffi~lardan bıri
nin cevabını ver~im. Çünkü 
yorgun san yüzün~~ab maskesi, 
bütün bu suallerll! ce~ablarını örtecek 
kadar kalındı!.. 

O kadar mecalsiz ki, ona bir sual sorar
ken, yani onu bir cümle, hatta bir keh
ıne söylemeye mecbur ederken, cılı:=, 

hasta bir hamal yavrusunu, kendinden 
Çok ağır bir yük altında ezilmiş görme-

. nin azabını duyuyorum! 
Çünkü bir cümle, bir kelime söylemek 

ona o kadar zor geliyor. 
. Üstünde soluk bir basma entari, çıp. 
. lak ayaklarında yırtık bir sandal var. 

Cebinden de yetmiş be§ kuruşu çıkmış. 
.. Daha doğrusu o, bu son 75 kuruşunu: · 

c- Belki şeytana uyup gene eroin alı
rım!> diye, kendi elile zabıta memurla
rına emanet etmiş! 
Kısık kısık öksürüyor. Sandalyasının 

iizerinde, yorgana sarumış gibi büzül
"tnüş. Hayat, zavallımn gözlerini o ka
dar ürkütmüş ki, hiç kimseden, merha
ınetten başka bir hU~dilenmeye. ~rha
"lnetten başka bir şey bekl~mcye cesareti 
kalmamış. Bana ölü bir ümidle soruyor: 

- Beni ne zaman gönderecekler? 
- Nereye? 
- Hastaneye .•• 
- Hasta mısın? • 
Kirpikleri ıslanıyor. Sesi sıtmalanıyor. 

Öksürükleri gibi kısık kısık, kesik kesik 
aöylüyor: 

- Terliyorum ... SanCJlamyorum ... Yi· 
Yemiyorum... İçemiyorum... Uyuyamı
Yorum... Korkuyorum. 

- Bu hale gelmeden evvel eroinden 
hoşlanıyor mıydın? 
Düşünüyor, düşünüyor: 
- Bilmem ... diyor. 
Sonra eroine müptela oluşunun hakiki 

llrrını keşfetmiş gibi doğruluyor: 
- Şimdi hastayım ya? Onu içersem 

iyi oluyorum! 
- Demek verseler istersin? 
- isteseydim bulurdum! 
- Mademki iyi geliyor... Niçin istc-

bıiyorsun? 

- Ölmek istemiyorum da ondan ... Da
ha üç ay evvel 76 ki~:Şiındi 44 ki
loyum. Buna erime("':.Nzteı· de ne 
derler? • ~ :\ 

- Hiç kimsen yok ı:iıı1 senin? 
- Yok gibi bir •. , J ,. 
- Gibi ne demek · fiesisin? Ne 

iş Yapıyor, neyle g~ini rdun? Eroıne 
ile zaman, nasıl al~?-A!ılatsana? Bü
tün bunları öğreneyi~~~ yardımım 
dokunabilsin! • • • ... , .... ,. 

Sevimin, takma aı!ı· @an sabft ba
~şlı gözlerinde, gedf' ~ fi evvelki ölü 
lltnid beliriyor. Benl, İGd$İıime inanma
)a çalışarak süzüyQ.r. v~ /Saylardanberi 
-~~ığı zehirin bütiıla "'annı söndür-
düğü zavallı hafıza .mazısini arıyor. 
O bwari'ık hafızada, ırma'r, yanmış bir 
linema şeridi gibi · ~uk. O ko
PUk kopuk anlatıy~ ve~.. ':<. dikkatle 
t--ıu - - -~~ .. 
""P yorum: '.. ... ' 
~~~abası bir sıhhiye., .. ~nniş. Bir 
~ sene evvel tek~ _ • Kendisi 
lı Ç\ikken ölen annesini hata'i meyal ha-
rlıyor. Babası başkA bir bayanla evlen

:iş ... Bu üvey ananın, yıldızı Sevimle bir 
rıu barışamamış, Sevim de babasının 

::\rafakatını alıp Anadoludaki ablası-
Yanına gitmiş. .. . 

t?ıiştesi bir madende, ."tipmiı. 
Ablası da kend~ ~ severmif. Fa-

• buluşuyorlar. Bu kız onları Beyoğlund:ı 
bir birahaneye götürüyor. Sevim, ne o
rada tanıştığı yeni erkekleri, ne de yeni 
tatt,ığı köpük)ü birayı yadırgıyor. 

Sevim 
kat b\l .sevgi, biçare Sev!I"Qi mes'u: ct
miye kafi gelmemi§. Orada .da, ablasın•n 
kaynanasile anlaşamamış. O sinir!~ ha
tun, ne ümidlerle sığındığı o kardeş yu
vasını Sevime 

0

zindan etmiş. O kada~· ki, 
Sevim üvey anasının kahrını çekmeyi 
tercih mecburiyetinde kalmış. Yani kırk 
katırı kırk satırdan ehven .buimu-ı ve b;r 
kış günü İstanbula dönmüş. 

Beyazıdda oturan üvey· anası · kapıyı 
açar açmaz, ona şu sözleri söylemiş: 

- Baban öleli yıl oluyor. l''akat benim . . . 
nasılsa bir adama ihtiyacım var. Madem-
ki sokakta kaldın. Gelir, hem hizmetimi 
görür, hem de karnını doyurursun! Ya
bancıları besliyeceğime, sana bakarım! 

Sevim arkasına bakıyor: Karlı, tip!li 
bir sokak .. Ve o sokak kadar korkunç, 
soğuk, kimsesiz bir kainat: Hayat ... 

Ellerini yüzüne kapıyor ve üvey ana
sının merhameten araladığı kapıdan içe
riye, sahibsiz bir sokak kedisi gibi giri
yor. Babasının tekaüd maaşile kaynıyan 
tencereden masum, meşru hissesini al
mak için, bulaşık bezini bırakıp tahta 
bezine, tahta bezini bırakıp süpürgeye 
sarılıyor. 

Sevim o zaman Ş;Cvimli bir kızdır Alış. 
veriş için f>azara çıktığı günlerden bırint? 
bir arkadaşina rastlıyor. Bu gamsız 

arkadaş, Sevimin kendisine ayak üstün
de sayıp döktüğü derdlere dudnl: bükü
yor, ve: 

- Budala! diyor. Zorun ne? topla pı
lını pırtını, gel benimle beraber yaşa ... 
-! ... 
- Haydi... Ne düşünüyorsun? Hem 

tam sırasında geldin. Benim Beyazııta
ki mahallebfcide bir delikanlı ile rande
vum ~ar. O bana: 

- 'Benim bir arkadaşım var ... Seu ge
lirken, ona da bir arkadaşını getir! de
mişti. Ben başka bir arkadaşı götüreC"ek
tim. Fındıkçı kaltak gelmedi. Onun ye
rine seni götüreyim! 
-!! ... 
- Ne susuyorsun ayol? Evse ev, ye-

mekse yemek ... Sana cabadan bir de a
şık ikram ediyorum. Allahtan belanı mı 
bekliyorsun? 

Öyle ya? Sevim Allahtan belfısını mı 
bekliyor? Bu teklifleri kabul etse ne 
kaybeder? Kaybedilecek nesi var ki'! Bir 
arkadaşa minnettar olmak, o üvey ana
nın işkencelerine katlanmaktan zor de
ğila? 

- Haydi ... Geldik ... Girsene? 
Sevim, medyum tarafından sevkedilen 

bir manyatize halindedir. Arkadaşının 

ittiği kapıdan giriyor. Arkadaşının gÖs
terdiği masaya oturuyor. Arkadaşının 

gösterdiği adama ·bakıyor. · Arkadaşıiıın 
elile kendine uzattığı erkeğin, ilk konuş
tuğu erkeğin elini sıkıyor. · 

O zaman henüz on dördündedir. 
İki genç erkek ~e arkadaşı ona bütün 

tasalarını unÜttu~acak kadar alaka gÖs-
teriyorlar. Erkek ona, ellerinin, gözleri
nin, dudaklarının güzelliğinden bahse
diyor. 

Sevim o gün, korktuklarından hiç bi
rine uğramadan, arkadaşının evine dö
nüyor. 

Tehlikesiz randevular devam ediyor 
ve Sevim hem arkadaşa, hem randevu
lara, hem de randevuların ufak tefek 
rüşvetlerini vermiye alışıyor. 

Bir eijn, bu arkadaşmın bir arkadaşile 

Hatta onun verdiği neş'eden hoşlanı
yor. Kız onları birkaç gece sonra, Gala
tada bir eve götürüyor. Sevim orada, ye
ni bir erkekle tanışıyor. Bu adam içki 
sofrasında, burnuna ikide birde beyaz 
bir toz çekmektedir. 

Sevim merakla soruyor: 
- Nedir o? 
- Enfiye! . 
- Enfiye sarı olmaz mı? 
- Bu Avrupa malı ..• 
- Ne yapar bu? 
- Bu ne yapmaz ki? Bir tutam çek te 

bak! · 
_: İstemem! 
_: İsabet ... Bende de az kaldı zaten ... 

Kafir şeyin bir kaşığı ~a: beş lıraya pat
lıyor ... 

Avrupa malı ... Ne yap~az ki? Bir ka
şığı beş lira ... Az kaldı ... 

Bütün bu kopuk cü!nieler, Sevimde 
eroine karşı esrarlı bir cazibe, bır arzu, 
bir .t~cessüs uyandırıy9r~ İçtiği üçüncü 
biranın verdiği cesaretle: 
. - Bari, diyor, varsa bir tutam verfr. ı 

İşte o bir tutam beyaz toz, Se\·imin bü
tün ömrünü zehirliyor. 

Sevim o beyaz enfiyeden ıevk duyuyor 
ve düştükçe düşüyor. 

Bu yeni alem ona nihayet bir karın 
~işkinliği kazandırıyor ve Sevim Haseki 
hastanesine yatıyor. 

Hastaneden çıkınca çocuğunu kucağı
na alarak kendisini çağıran bir kadının 
evine yollanıyor. Bu evin nasıl bir ev, bu 
kadının nasıl bir kadın olduğunu söyle
rniye lüzum yolt ... Gel zaman git zaman, 
çocuk iki aylık oluyor. Sevim bir gece 
yarısı eve bir gezintiden dönüyor. Sar
hoştur. Bermutad bir gram eroini çek
miştir: Ev sahibi kadın ona, ısmarlama 
bir mukaddemeden sonra, yavrusunun 
ölümünü haber veriyor. 

Yatak odasına çıkıyor. Son uykusunu 
uyuyan yavrusunun beşiğini oraya taşı

mışlardır. Onun üstüne kapanıyor. Fa
kat, başına dikilen ev sahibinin sesi ona 
ağlamak imkanını vermiyor: 

- Sevim... Bu halde kimseye çıka
mazsın amma... Beş dakikalık bır zah
mete katlanıver ... Herif sarhoş ... Sevim 
diye tutturdu. Her fenalığı yapan bir a
damdır ... Damarına basarsak yann he
pımızı kaldırımlarda süründürebilir ... 
Hepimizi kurtar yavrum!. .. 

Sevim hiç ağzını açmıyor. Yavrusunun 
üstünü örtüyor. Sadece: 

- Gelsin! diyor. 
Ve sarhoş geliyor. Bir aralık beşiği gö

rüyor: 
- Bu da ne? diyor. Beşiğe doğru yü-

rüyor. Sevim önüne geçiyor: 
- Onu ellemeyin! 
Sarhoş, Sevimi itiyor: 
- Dur ... Yiyecek değilim ... 
Sevim yığıldığı kanapeden doğrulu

yor. Dili gibi, her tarafı tutulmuştur. 
Dehşetin verdiği muvakkat bir cinnetin 
büyüttüğü gözlerini müşteriye dikıyor: 
Kıpırdanmadan bakıyor: Sarhoş beşiğın 
örtüsünü atıyor. Küçüğü· kucaklayıp ö
püyor: 

- Yahu ... diyor. Kalın bir örtün yok 
muydu? Donmuş bu zavallı burada! 

Sevim dalgın: · 
- Var ... diyor ..• Çok kaua bir örtü 

var ... Sabahleyin örteceğim üzerine! 
Sarhoş Sevime sokuluyor. Sevim ken

dinqen geçmiştir. Sarhoş küfrederek 
merdivenlerden iniyor ve ev sahibesine 
hiddetle bağırıyor: 

- .Aınonyak şişesini "kap ta yukarı 
ko~... Sevim, Sevim dediJtleri bu muy
du? Haydi beşiğindeki çocuğuna ağız .aç
mıyalım. Fakat şak diye bayılmasına ne 
diyelim? Eğlenmiye mi geldik, hasta ba
kıcılığa mı? 

Sevimin kirpiklerine inci dizilmiş gibi. 
O kupkuru bir pınardan zor süzülen bu 
damlaları elinin tersile siliyor: 

- Sonrası .•• diyor ... Oraöan Galataya 

Joe Louis şampiyonluğu 
T Ommy F arra verecek mi? 

Dünya ağır siklet boks şampiyonu ile İngiltere 
şampiyonu bugün karşılaşıyorlar 

Dünya boks alemi ve boksu sevenler 1 malum ve meşhur taktiğine kapılmaına
derin bir heyecan içindeler. Bugün A- sı, asıl onu yorduktan sonr:ı hücuma 
merikada yapılacak Tommy Farr - Joc geçmesi icab eder. 
Louis maçında acaba kim ;kazanacak ve Zafer, zincınm çenesini hedef ittihaz 
dünya ağır sıklet şampiyonu kim olacak?. ederek yumruklarını ona göre idare et-

ingiliz spor muharrirler.inin en meş- mek sol yumruğu ile oyalıyarak hücum· 
hurlarından biri bakın ne diyor: larını sağ yumruğu ile yapıp, hasmını 

cAcaba kim kazanacak? .. Ortadn baş- sarsmak, ondan bazı okkalı ve hatırı sa
ka boksörler olmuş olsaydı, belki de kuv: ·yılır yumrukları yemekle beraber gene 
vetli bir tahminle bu maçın galibini ön- ayakta durabilmek ile elde edebilir. 
ceden söyliyebilirdik. Halbukı, kara be- Bu taktiği kullanabildiği takdırde, 

lanın yumruklarını, İngiijz şampiyonu mağlubiyete uğramasa bile, hiç olmazsa 
Farr'ın o müthiş mukavemetini diişünü- sayı hesabile zenciye galib gelebilir. Ak
yorum da, bu hususta bir karar veremi- si takdirde, ringi Öpf!lesi onun ıçin mu
yorum. Bununla beraber küçük bır tah- kadder bir akibet olacaktır.> 
lile girişebilirim: 

Sinemalarda gördüklerimizden, oku
duğumuz ve duyduklarımızdan şu neti
ceye varıyoruz ki, zenci boksör güçlü 
kuvvetli bir delikanlıdır. 
Vuruşları gayet sür'atlidir ve bu vu

ruşların teessürü de yıkıcı, harab edici
dir. Louis, dövüşürken &ayet soğuk kan
lıdır. Mantıkını asla kaybetmeı.. Nef
sine karşı olan hakimiyeti, hasımlarının 
bir çoklarını ürkütmüş, kuvvei manevj
yelerini kırmış bulunmaktadır. 

Bütün bu lehteki noktalar, Şmeling
den dayak yemesine rağmen Louis'in 
Tunneydenberi, dünyanın en iyi ve for
munda bir ağır sıklet şampiyonu oldu
ğunu isbat etmektedir. 

Louisin ne gibi kusurları vardır? Lou
is, }u~smının ilkönceleri, kendisine faik 
döviişmesini hazırlar. Sonra .hücum:: ge
çerek, onu kat'i darbelerle hırpalar, yo
rar. Şmclingin, bu oyuna kapılmaması, 
zincinin tekniğine boyun eğmemesidir 

ki, galibiyeti ona kazandırmı~ oldu. 
Şampiyon Louisin ring tecrübesi de 

azdır. Üç sene bir boks kurdu için kfıfi 
bir deneme müddeti sayılma?u 

İngiliz şampiyonu (Farr) a geline"': 
Farr gayet gençtir. Kabiliyetlerine, isti
dadına müthiş suretle iti;madı 'Vilrtbr ve 
günden güne artan muvaffakiyctlerle de 
boks ihtirası fazlalaşmıştır. Oyunların

da, herhangi bir ağır sıklet ;ıampiyonuna 
lazım olacak kadar sür'atlidir. Müessır 

bir sol yumruk indirmenin ne suretle o
lacağını pek iyi bilir. 

Nefesi bol, dayanıklıdır. 
Muhit değiştirmesi de kendi aleyhine 

bir netice vermiyecektir. Zira Farr ken
disini etrafa sevdirmiş, gazetecileri elde 
tutmasını bilmiş, hakkında beslenen yan
lış zehabları silmiş bulunmaktadır. 

Farr'ın muhakkak surette muvaffak ol
ması için, İngiliz boksörünün, zincinin 

--····· .. ·············································--
döndüm. Fakat hiç bir bildiğin yanın:ı 

gitmedim. O evlere uğramadım. 
Artist kahvesindeki simsarlardan bi

rile konuştum. Düğünlerde göbek ata
rak geçinmiye çalıştım. Kurtulamadığım 
bir tek şey vardı: Eroin ... 

Ona ne kesem, ne canım dayanıyordu ... 
Ne kendimi satabildiırı, ne ondan vazge-

çebildim ... Nihayet karakola sığındım. 
Ben ayağa kalkıyorum. O yere kapanı

yor. Ellerile adım atmama mani oluyor, 
hıçkırıyor: 

<- Kurtarın beni! Ondan kurtulsam, 
başımın çaresine bakarım ben... Yalnız 
eroinden kurtarın beni!. 

· Naci Sadullah 

iktısat Vekili 
ve deniz sporlan 
İzmir 24 (Hususi) - Tabiaten denizc:i 

bir millet. olduğumuz için gençlığın E -
gede ve Karadenizde su sporlarına büyük 
alaka göstermesi için tertibat alınacak • 
tır. Bir deniz sporcusu olan İktisat Vr. • 
kilimizin İzmirde bulunmalarından istifa. 
de edilerek pazar günü bijyük bır edeniz 
sporları günü> yaşanmıştır. Pazar günü 
Karşıyaka sahilinde müsabakalara hn -
zırlanan denizciler, İktisat Vekili Day 
Celal Bayarın kotrasile Karşıyakaya gel
meleri üzerine müsabakalara başlamı2 • 
lardır. Yüzme birincilikleri büyük bir 
intizam içinde. başarılmış, bunu şaıpi 

müsabakaları takip etmiştir. 

Şarpi müsabakalarına başlanacağı sı

rada İpar kotrası istikametinde bır çok 
şarpiler toplanmıştı. Genç şarpiciler bırer 
birer kotranın yanından geçerek adeta 
bir geçit resmi yapmışlar ve kotrayı se
Himlamışlardır. Geniş bir saha üzeriıı -
de, akıntıya rağmen çetin bir karşılaşma 
olmuş, altı şarpi arasında sabık Türkiye 
şampiyonu Re.fik birinciliği kazanmış • 
tır. 

Müsabakalardan sonra vekil sporcu -
ları İpar kotrasına alarak İnciraltına gö
türmüş, Beyazkum gazinosunda den:z 
şampiyonları şerefine mükellef bir ziya
fet vermiştir. Ziyafette vali, belediye rei
si, liman umum müdürü ve daha bır çok 
zevat bulunmuştur. Kır ziyafeti cidden 
neş'eli geçmiştir. 

Deniz sporcuları namına ~arpi birinci· 
si Bay Refiğin sözlerine mukabele eden 
İktisat Vekilimiz, İzmirde yeni liman in
şa edilince şimdiki limanın şarp ve kot
ralarla diğer deniz yarışlarına tahsı.; edil 
diğini söylemiş ve şunları ilave etmiştır: 

- cGençler, İzmir öyle bir merkez • 
dir ki her hangi bir meselede memleke • 
timizin diğer bir mahallinden gen kal
ması acıklı olur. İzmir her işte, siyasi ol
sun, içtimai olsun, iktisadi olsun, her sa
hada memlekete bağlılığını göstermiştir. 
Bu itibarla deniz sporlann~a ilerleme -
si, hamle yapması lazımdır. Ben sizin bir 
arkadaşınız sıfatile elinizden tutmağa 

hazırım. Asıl mesele, aramızd:ı bulunan 
valinize ve belediye reisinize terettüp e
diyor. Kendileri size müzaharet edecek .. 
lerdir>. 

Vekilin bu sözleri teşekkürlerle kar • 
ıılanmışbr. 
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Günleri 

P'azartgi 6-M31 
Salı 7 " " 
?e;şamba 8 " " em be 9 " " Cuma 10 " " ·Cumartesi 11 ,, 

" Pazartesi 13 ,, n 
sarı 14 •1 " 

~rşamba 15 " ,, 
erşembe 16 " ,, 

Cuma 17 ,, • 

Pazarfe.ti 6/9/937 
Salı 1 ,, " 
~arşamba 8 " ,, 
erşembe 9 ,, ,, 

Cuma 10 " " Cumarteai 11" ,. 
Pazarteıi 13 ,, " 
Salı 14 ,, 

" ~arşamba 15 " " erşembe 16 ,, " Cuma 17 ,, " 

vize ettirmek için müracaat gUnleri : 
Ey&p, F •titit Eminönfi, Beyoğlu, Befiktq, Üsküdar 

Çarpmba: 
PUJem&e: 
Cuma : 
Camartai: 

1/91937 
2/9/937 
3/9/937 
4191937 

MnUa 

" 
" • , 

ve Kadıköy MalmüdürlülderiDden : 

Askeri YetiDıleri. 

" • Mütekaitlui 

Mütekait: Dul yetimlerin Eylôl, T. evvel T. • I ve ve sanı 
•• aylık maaşlarının tediye günlerıi ••• 

Eyüp ÜıkUdar Malmtldtırlnğllnden ~ Eminönü MalmUdllrlU§'Unden : 
Mülkiye; y8tWa .. A.ıi:eri yetim ft• ki14 yet1m - ASbıri Y'ctim ft MüWye y.tt .. AAbri yetim ve 
~ ~tari t.9kaitlezi TckaOOcri' tıdı:aütleri tcbtitJcri 

1 50 1- 150 1- 300 1 450 t ı- 300 
51 100 151 000 301 ~5 451 1071 301 600 301 800 

101 150 301 450 366 - 779 1072 1488 601 900 601 900 
151 ili 451 600 780 1015 1489 1939 001 1200 901 1200 

001 llii 1016 1277 1940 - 2413 1201 1500 1201 1500 
1278 ili 2414 2842 1501 1800 1001 1800 

2843 mı 1801 2100 1801 2100 
2101 ~300 2101 2400 
2301 ili 2401 - 2700 

2701 - 3000 
3001 -

Fatih MalmtldOrlllfGnd•n : Beyoğlu Malmüdürlüğllnden: Kadıköy M&lmüdürlüğünden: 
Mülkiye yetim ve A.. Yetim n Mülkiye yetim ve A.. Yetim ve 

ı. ci kite 2. ci kite teluıütlcri tekaütleri tekaütleri telcaütleri 

1 - 250 1 - 300 3001 3250 1 380 1 500 1 200 1 350 
251 - 600 301 - 600 3251 3600 381 800 501 1000 201 400 351 700 
601 950 601 - 930 3601 3000 801 1300 1001 1500 401 600 701 1050 
951 1300 951 1200 3901 4200 1301 1625 1501 2000 601 800 1051 1400 

1301 1650 1201 1500 4201 4Suo 2001 3000 801 1000 1401 1150 
1651 1000 15{)1 1800 4501 4800 3001 3500 TOOl - noo 1751 2000 
1901 2200 1801 2000 4801 5000 ve avans. 1101 - 1300 2 01 2350 
2201 2500 2001 2400 5001 5300 JJOf 1500 2351 - 2700 
2501 2800 2401 2700 5301 5500 1501 1700 27ot - 3G50 
?'\01 3250 2701 3000 5601 6000 1701 ila 0051 - ili 

937 

Beşiktaş~Malmüdürlüğiinden: 
MüJIOye yctrır v. Attcen yetim V'8 

tokaütferi. talcaiitleri: 

1 150 ' 20ö 
151 300 2UI 400 
301 450 401 600 
451 600 601 800 
601 750 soı 1000 
731 850 rooı 1200 
851 ila. 1201 1550 

1551 1900 

- f901 füi 
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Bir otobüsle tramvay çarpıfÜ 

Dün gece saat 21 de. Şi~Iı-Tünel hat;. 
tında işleyen vatman Ahmedin ii:Ulre
s!ndeki 467 numaralı tramvay araba.si· 
le .Maçka-Beyazıt arasmcfa işfeyen Ha• 
lidin idare~indeki 34 79 numaralı oto
büs çarpışmışlar, ikisi de hafif hasara 
uğramışlardır. Nüfusca za-yiat yok· 
tur. 

Bir amelenin göm yandı 

1 - Zat maqlan aahiplerinin muayyen gibılerde kiıelere müracaatla maaşlannı almaları 18%11Ddır. Aksi tilKdirde i.stihkalHan um.om 

Amelecfen Hasan, ffiısköydefil Şiclte· 
ti Hayriye fabrikasında bir demire. kay
nak yaparken kızgın Eıiı: demfo parçası 
fırlıyarak gözüne isabet. etmiş, yakmıŞ 
ve yaralamı$ır. Hasan imdadı sıfifii <r 
tomobilile Cerrahpa~a hastanesine kal• 
dınlınıştır. 

tediyatm hitamında verilecektir. 
2 - Tediyata sabah saat DOKUZDAN - ON İKİYE ve ON ÜÇTEN - ON YEDİYE KADAR devam ofunacakbr. 

MiZAH: - --
Gazetecilerin havalanması 

(.BQ.§+arafı 6 ıncı sayfcıda) 
düğümüz zaman Amerikaya gittik geldik 
deriz. 

- İnanırllir nu? 
- Nıye inanmıyacaklar? 
- Amerikada ne gördünüz diye so -

rarlars ? .• 
- Büyük evler gördük, pehlivan Cim 

Londosu gördük, deriz. 
- .Nurullah Atanın yanında söylemi-

yelim. 
- Niye? 
- Tenkit eder. 
- O Amerikayı görmüş müdür? 
- Görmemiştir amma münekkit de -

ğil mi, bilir. 
Bu sırada tayyare Yeşilköye dönmüş-

tür. Yere iner. 
- İndik. 
- Acaba burası neresi olsa gerek? .. 
- Holh·uttur. 
Holivut sözü üzerine erkek~er derhaf 

yakalıklarını boyunbağlarını düzeltmiye 
kadınlar da yüzlerinin tuvaletlerini ta -
zelemıye başlarlar. 

Tayyarenin kapılan açıiır. 

- Buyurun ininiz. 
Tayyarcdekiler - Holivutlula:- meğer: 

ne kadar hatırşınasmışlar, bizi karşıla -
mak için türkçe bilen mihmandarlaC' ta
yin etmişler. 

Etem İzzet - Burası neresi kuzum? 
Tayyarenin kapısını açan - Yeşilköyr 

- Holıvutta da Yeşilköy isimli bir tay-
yare istasyonu var ha ,ne iyı. Ha şunu 
da sorayım. Bizim Son Telgrafın satışı 

buracfa iyi mi? 
iznmeddin Nazif - Şimdı onu bırak 

Etem. 
Etem - Bırakamam. 

Nizam - Bırak diyorum san:ı. 
Et m - Bırakamam diyorum sana .. 
Yusuf Ziya -A, a burası b:zim tayya-

reye bındiğimiz yere benziyor. 
Orhan S yfi - Tıpla tıpkısına 

T~yyarcden inerler. Vala Nureddinlc 
Naci Sadullah oradadırlar. 

- Siz kanatlar.da buraya kadar geldı -
ııiz ha? 

Naci, VaUi - Biz bir yere gitmedik. 
tayya!'" hareket C!derken kanatlardan Y1J
varlandık, sİzin dönmeniZf bekledik. 

- Biz nereye döndük ki? 
- Buraya, Yeşilköye. 
- Ay bu bizim Yeşilköy mü? 
He.p bırtlen - Vah vah vah vah biz cfo 

Holivuda gittik zannetmiştik. 
istemiye istemiye trene b:ner, fstan

bula gelirler. Ve gazetelerine tayyare se
yahati ihtisaslarını yazarlar. 

İsmet HulUsi 

SATIŞ ILANI 
lstanbul Dördüncü icra Memurluğundan : 

Nö'ber tarafindan Vakıf Paralar İdarcs inden 24675 ikraz numarasile borç alı
nan paraya mukabil birinci dP.rccede ip o tek gösterilmiş olup borcun ödenme· 
mesinden dolayı satılmn!'ına karar ~:erılen ve tamamına yeminli üç ehlivukU: 
tarafından 12326 lira kıymet takdir edilmiş olan._ Oı:taköyde.; Ealanga soka
ğında eski 13 miiKerrer yeni 21 numaralı sağı mülk sahibi Nööerin: 23 numa
ralı a.partımanı, solu mülga lianedan azasından Behiye sarayı bah~si. arkası 

Feriye sarayı ve Mes'ut arsası, cephesi Falanca. sokağı ile mahdud bahçeli bır 
evin evsaf ve mesahası aşağıda yazılıdır; 

Umumi evsafı: Bina kargir olup büyük. bahçesi ve denize geniş nezareti vardır. 
Doğrama aksaını itinalı yapılmıştır. Pcm.cerc ve kapılar yağlı: ve macun Hoyalir 
dır. Bahçenin cephesi duvar üzerindC; demir parmaklık ,etrafı tam duvardır. 

!çinde müteaddid eşçar, havuz ve dem'ı:. kameriyeler vardır. Binaya sokaktan 
mermer merdivenli ve iki tarafında mermer sütunlar: bulunan demir- bir kapı
dan girildiği gibi ayrıca bahçe içinden iki taraflı mermer merdivenli diğer bir 
kapıdan girilmektedir. Bu :kapının önü mermer sahanlık ve etrafı camekanla 
örtülüdür. 
Binanın cephesincfe ve birmci katta mermer kaplı bir şanniş ve üzerinde 

bir balkon, bahçe tarafında birinci ve ikinci katlarda da üstüstc iki balkon 
vardır. Bodrum ve zemin kat pencP.re!eri demir parmaklık ve pencere komej
leri kısmen kabartma nakışlıdu:. Bahçe kapısının yanında ahşap bir kapıcı ku
lübesi, bina dahilinde elektrik ve üst Katlara kadar Taksim suyu çıkaran su 
tesisatı mevcuttur. 

Gayrimenkulün zemin katı: Esru. sokak kapısından girildikte zcm!ni mermer 
döşeli geniş antreden mermer basamak 've mermer aynn korkuluklu bir merdi
venle girilen bir salon üzerinde birinde üstü sabit aynalı müzeyyen mermer iki 
musluğu olan ve. birinin de. duvarlatı yağlı boyalı bulunan iki odii, iki kiler, bir 
hela, zemini karesiman döşeli, cidarr fayans kaplı ve termosifonlu bir mermer 
hamam (bu. katın tavanları istampadır). 

Bodrum kat: Karesiman iki koridor Uzerfode zemini Kırmızı çini döşeli mer
mer musluk ve. kömürlüğü havı bir mut fak, sofası kırmızı çini döşeli zemin ve 
cidarı mermer kurnalı hamam, üç kömürlük, malta taşı döşeli ve iki mermer 
tekneli çamaşırlık, bir hela, Taksim ve yağmur sularına mahsus sarnıçtan iba
rettir. 

Birinci kat: Bir. sahanlıkta çiileş.en merdivenle çıkılan ou K.atta, bir koridor 
üzerinde. bir oda, bir hela, bir kiler ve şömineyi havi bir salon üzerinde iK.i oda: 
mcvcud olup tavan ve duvarla.:. istampadır. 

İkinci kat: Bir kocidor, bir: salon, biri küçük beş oda, Bir heladan i6aret ve 
tavanlar. yağli boya ve duvar!ar istampa dir. 

Üçüncü. kat: Çatı katı olup bir koridor üzerinde üç oda, iki çatı doiabıncıan iba
rettir. 

Mesa1ıası: Umum sahası (1258) metre muraboaı olu:g, 218 mette murabbaı bi
na, 6 metre murabbaı ahşap kapıcı odası bakiyesi bahçedir. 

Yukar.da hudud, evsaf ve mesahası y,a zılı gayrımenkulün tamamı açık artır
maya konulınuş olup 7.10 937 tarihine rastlıyan Perşembe günü saat 14 dc.m 
16 ya kadar cyeni Postahancrleki dairemizde açık arttırma ile satılacaktır. Arttırma 
bedeli muhammen kıymetin % 75 ini bulduğu takdirde gayrımenkul en çok artı
ranın üzerine ihale edilecek, aksi Uıkdırde en son ırrttıranın taahhüdü baki 

kalmak üzere arttırma on beş gün miiddetle temdid edilerek.. 22,.10.937 tarihi
ne rastlıyan Cuma: gilnü saat 14 den 16 ya kadar gene dairemizde ikinci 
açık arttırması apılacak. ve bu ikinci arttırmada da arltıı:ma bedeli muham
men kıymetin ro 75 ini bulmazsa boı:ç 22 80 numaralı kamın hüküınlerıne. göre 
beş müsavi taksitte ödenmek üzere tecil edilecektir. 

$atış peşindir. Talihlerin arltırmaJ5ll girmezden evvel muhammen kıymetin 

% 7.5 u nisbetinde pey akçesı vermeleri veya milli bir bankanın teminatmek:
tubunu ibraz etmeleri lazımdır: 

Birikmiş vergilerle belediyeye ait ten~riy,e, tanzifiye ve. deila1ıye- resimlen 
ve Vakıf icaresi satış bedelinden tenzil edilir. 20 senelik ta\tjz- bed li müşteriye> 
aittir. 

2004 numaralı icra ve iflas kanununun 126 ıncı maddesinin 4 üncü fıkrasınca. 

ı lstanbul Belediyesi !tanlan 1 
Keşif bedeli 865 lira 28 kuruş olan BPlediye matbaa binasının tamırı. açı.k elv 

siltmeye konulm~ur. ~if evrak.ile ş_artnamcsi levazım müdürlüğü.nele görüle.
bilir. istekliler 2490 NCL lı kanW1da yazı lL vesikadan başka Belediye fen işleri 
müdürlüğünden al:tcaklan fen ehliyet v.esik.alarile 64 liı:a 90 kuruş_luk ilk temi· 
nat makbuz; veya mcktubile beraber 27 / 8/937 cuma günü saat 1A de Daimi: .Enı-
cümende bulunmalıdırlar. (B.) (5198) 

tı/ıNlıN 

Keşif bedeli. 101817 lira olan Cerranp3. şa hastanesine yaptırılacak mutfak ve 
çamaşırlık Cinası 1'apali zarfla eksiltme ye konulmuştur. Eksiltme 3'/9/.937 cuma 
giinü saat 15 de Daimi Encü.mend~ yapılacaktır. Keşif evrakı ve. şartnamesini 
istiyenler 510 kuruş mukabil.inde levazım müdurlüğjinden alabilirler. tSteklilet' 

2490 numaralı kanunda. yazııı vesikadan başka Belediye Fen fşierf müdürlüğl.ln:' 
den alacakları fen ehliyet vesikasifa 63 40 lira 85 kuruşluk ilk tem~nat makbuı 
veya mektubile beraber teklü mektuplarını havi kapalı zadlarını yuli:arıclıt. ya· 
zıh günde saat 14 efe kadar Daimi Encümene vermelidirler. Bu saatten sonra 
verilecek zarflar kabul olunma"?;. cB.• ~3mb 

~ 

Be.ykoz Umur yerinde Neft snnayf ~r ketinin vergi ve resfmli!r borcundan do· 
layı gerelt kayıtlanna nazar.ur tahtı liac ze alınan 24322 kiio motörun 21 AğµS· 
tos 1937 Cuma günü saat 15 efe mahallin de- açık arttırma ile satılacağı ilarr olu· 
nur. (B.) (5601) 

Çanakkale Nafia Miidörlüğünden : 
49874 lira 63 kuru§ k~if. bedelli Gelibolu - Keşan yolu tamiratı.esasiye inşaatı 

10/9/937 tarihine rastlıyan Cuma günü saat l5 de ihalesi yapılmak üZert? 
21/8/1937 tarihinden itibaren l1rmi gün müddetle ve kapalı zarf usulile. tek.tat 

münakasaya çıkar.ılmıştır. . 
Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin 3738 lira 57 kuruşJuk muvakkat teını· 

nat vermeleri ve Nafia Vekaletince verilmiş yol işlerine ait senelik müteahhitlılt 
vesikası vermeleri lazımdır.: 

Teklif mektuplan 10/9/1937 tarihinde saat 14 de kadar viifıye.t. maıcınnıııda 
tOplanan encümene makbuz mukabilinde vermeleri ve bu işe aid evrnkt keŞfi~e· 
yi görmek ve: tafsilat almttk istiyenlerin ıuıfia:ı müdürlüğüne müracııatliırı ifatl 
olunur. (5586) 

~----~~M-~---------------------------
fstan&ul Liman iŞietme idaresinden: 

• -~fırıttl 
Pazarlığı 25.6.937 Çarşamba saat 10 için iliın edilen Antrcp illi~ 

umumi şartnamesinin 9 ve 33 üncü ınadd.elerindC yazılı 8 ay; müddetin- ,ç_al.~ 
bilir 240 gün olduğu> tavzih ve pazarlığın da 31.a.937 saat 10 a talik. edfl.dl 
ilWı olunur. c5585s 

----~~------------------------------~---------
Devlet Demiryollan işletme Umunı MüdürlüğündeO: 

Umumt tedci,at dereceleri dahilinde bulunan: resmi ve. maarifçe ınusa~ 
hususi bilfımıım mektepler. ve. üniversiteler talebesine tatbik. olunan ve uxn. . 
tarifeye göre % 50 tenzilatı bnv! Du.lunan DD/7 No. lu hususi yotcu ~ 
L9.1937 tarihinden: itibaren 9. İşletme. mmtakasına da teşmil olumıcaktır: 

Fazla malumat istasyonlardan alınabilir: (5510) ~ 

liu gayrımenlt:ul üzerincfe ipotcldi alacaklılar ile diğer affiKadaranın ~ :ı:::. 
hakkı sahiplerinin bu haklarını ve hususile faiz ve masrafa dair oliırr ıô .;n ı;ıl .... 
m, bu ilanın neşri tarihincfen itioaren 20 gün &;inde evrakı müsbiteierı c ı;e-
cfu:meleri icab ed.eı: Aksi halde haklan tapu: sicilile sabit olmadıkça satış eıı· 

• t 1 a'k isteY cfelinin paylaşmasından hariç RalacaRian ve daha fazla maluma a ın ıfaOlıc 
lerin 7.9.937 tarifünden itibaren herkesin görebilinesi için açı.k tiufund~;: orıı
olan arttırma şartnamesile- 91:t/2663 nınnaralı dosyasına müTacaatları 1 

il1l 

nur. (5583) 



1 İnhisarlar U. Müdürlüğünden: 
1 - Şartnameleri mucibince 2 adet si gara paket makinesi kapalı zarf usulile 

münakasaya konulmuştur. 
11 - Muhammen bedeli 18000 lira ve muvakkat teminat 1350 liradır. 
111 - Eksiltme, 12/X/937 tarihine rastlayan Salı günü saat 11 de Kabataşta . 

İnhisarlar Levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak yukarıda adı geçen komisyondan alınabilir. 
V - İdarece cYagenbcrg> makine alınması mütesavver olup münakasaya 

girecek makine c Yegenberg> dir. Münakasaya iştirak etmek istiyen başka firma
lar fiatsız fenni tekliflerini münakasad an 15 gün evvel tetkik edilmek üzere 
İnhisarlar Tütün Fabrikalar Şubesine vermeleri ve tekliflerinln kabul olundu
ğuna dair vesika almaları lazımdır. 

VI - .Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesikasile 
% 7,5 teminat akçesini ihtiva edecek olan kapalı zarflar eksiltme günü en geç 
saat 10 na kadar yukarıda adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mu.kabilin-
de verilmiş olmalıdır. c5535> 

~ 

1 - Şartnamesi mucibince bir adet b uhar kazanı kapalı zarf usulile eksilt -
meye konulmuştur. 
ll - Muhammen bedeli 19500 lira vem uvakkat teminatı 1462,5 liradır. 
m - Eksiltme 11/X/937 hrihinc rastla yan pazartesi günü saat 15 de Kabataı

ta İnhisarlar levazım ve mübayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartnameler parasız olarak her gün yukarıda adı geçen şubeden alına· 
bilir. 

V - Münakasaya cSulzer, Skoda, Grimma, Vercinigte, Kesselvverke, Kruppe, 
Kdenschel, Steimmüller, Erste Brünner, M. A. N. Wolff, Stranch, Und Schmidt 
ve Stork, gibi yalnız birinci sınıf fahri kalar iştirak edebilirler. Bu fabrikalar
dan maada firmalar münakasaya iştirAk etmek istedikleri takdirde bulundukla
n şehir sanayi ve ticaret odalarından bi rinci sınıf fabrika olduklarına dair 
Türk konsolosluğunca musaddak bir tasdikname ibraz ve itasile mükelleftirler. 

Bu yolda tasdikname ibraz edcmiyen cts mi yukanda yazılı olmıyan, firmalar 
münakasaya iştirak ettirilemez. 

VI - Teklif veren firma1a:, münakasa tarihinden bir hafta evvel fiatsız tek
lülerile planlarını ve sair bilumum lüzumlu evrakın Galatada İnhisarlar Umum 
Müdürlüğü müskirat Fabrikalar şubesine tevdi edeceklerdir. Şube teklifleri 
tetkik edecek ve bunları şartnamey~ ve matluba uygun bulduğu takdird:? mü
nakasadan bir gün evvel cMünakasaya iştirak vesikash verecektir. Bu vesikayı 

haiz olmıyanlar münakasaya iştirak edemezler. 
VII - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve eksiltmeye iştirak vesika· 

sile % 7,5 teminat akçesini ihtiva edcc~k olan kapalı zarflar eksiltme günü en 
geç saat 14 de kadar yukanda adı gC'çen Komisyon Başkanlığına makbuz muka-
bilinde verilmiş olmalıdır. c5533:. 

"""""" 
1 - Şartname ve planı mucibince Pa şabançe !spirto Fabrikası arasında yap-

tırılacak kılıf ambarı binası kapalı zarf usulile münakasaya konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli c25094.80> lır a ve muvakkat teminat cl883:> liradır. 

3 - Eksiltme 6/IX/937 tarihine rastlı yan Pazartesi günü saat 15 de Kaba ta~ 
İnhisarlar Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alı Komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnameler cl26. kuruş rnukabi linde her gün İnhisarlar İnşaa~ Şube
sinden alınabilir. 

5 - Mühürlü teklif mektubu, kanuni vesaik ve % 7,5 güvenme parasını ih

tiva edecek olan kapalı zartlar eksiltme günü en geç saat 14 e kadar yukarıda. 
adı geçen komisyon başkanlığına makbuz mukabilinde verilmelidir. c5425> 

1 tanbul Üniversitesi Arttırma, Eksiltme ve 
Paz•rhk Komisyonu ilanları 

İşin özü Keşif bedeli Muvakkat teminat ihalesi 
Lira Lira 

liaseki hastanesinde tedavi 7485 
Paviyonu inşaatı 124687 92 
Gureba hastanesinde nisa-
iye pavyonu ltamırnlı ve 6005 
operasyon kısmı inµsı ~5092 57 

1 - Bu işe ait şartnameler ve evrak §Ulllardır~ 
A ) Eksiltme şartnamesi. 
B ) Mukavele projesı. 
C ) Bayındırlık işlerı genel şaı tnamc si. 
D ) Hususi şartname. 

2.~.937 perşembe günil 
saat 15 de. 

2.9.937 per~embe günü 
saat 16 da. 

E ) Keşü cedveli, silsilei fiyat cedveJi, metraj cedveli. 
F) Proje. 
İsteyenler bu şartnamelerden Tedavi Kliniği projesini 7 lira, Kadın ve Doğum 

Projelerini ise beş lir:ı bedel ile Ünivers: te Rektörlüğünden alabilirler. 
2 - Yukarıda yazılı iki iş ayrı ayrı kapalı zarfla Üniv~rsit:! Rektörlüğünde 

ihale edilecektir. 
3 - Eksiltmeye gm bılmek !çin muvakkat teminattan başka Bayındırlık Ba

kanlığından alınmış 1937 senesine ait müteahhitlik vesikasile beraber bir defö 
da 100 bin liralık bina inşaatı taahhüdünü iyi surette ikmal ettiğine dair vesika 
Verecektir. 

4 - Teklif mektup!an ihale saatinden bir saat evveline kadar Universite 
nektörlüğüne makbuz mukabilınde ver:lmiş olmalıdır . 

5 - Posta ile gönderilecek mektupl.ırın nihayet ihale saatine kadar gelmiş 
olması ve dış zarflarının mühür mumu ile iyice kapatılmış olması şarttır. Pos-
tada olacak gecikme!er kabul edilmez. (5080) -

Nafia Vekaletinden : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Küçük Menderes islahı kanallarından sallık ka -

llalının 7 + 510 uncu kilometresind·~ yapılacak büyük Şüt iJıiaatı. 
Keşif bedeli cl16747> lira c6> kuru§tur. 

2 - Eksiltme, 21/EylUl/937 tarihine rastlıyan Salı günü saat 15 de Nafia Ve
kflletinde Sular Umum Müdürlüğü Su Eksiltme Komisyonu odasında kapalı 
.?arf usulile yapılacaktır. 

3 - İstekliler, Eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, bayındırlık işleri genel 
~rtnamesi fenni şartname ve projeyı c5> lira c84> kuruş bedel mukabilinde 
Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 

4 - Eksiltmeye girebilme~ için isteklilerin; c7087> lira c50> kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve laskal c50000> liralık mümasil nafia işlerini taahhü;: 
edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil işleri başarmakta kabiliyeti oldu
ğuna dair Nafia Vekaletinden alınını§ müteahhitlik vesikasını ibraz etmeleri. 

k İsteklilerin, teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline 
tadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lazımdır. Pos-
ada olan gecikmeler kabul edilmez. c2948> c557ô, 

SON POSTA 

BANKA KOMERÇiYALA 
iTALYANA 

Sermaye ve ihtiyat akteri: 
847,596,198,95 İtalyan liretidir. 

Merkel.1 İdare: MİLAHO 

ttaıyamn bqlıca tehlrlerlndı 
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rtatan, Yuıoaıa..,.., Romanra, Bal· 
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Müttehideal. Bresf.17a. 0W. Urugua7, 
A.rJanUn. Peru, RfttOr Ti 

Jtolumblyt.da 

Am1UJOnlar 
tsTANBUL ŞUBE MERKEZi 
oaıata VoJTC)da caddeal 1tarüOJ 

Palu (Telef. ü841 1211/WG> 
feblı' dalallbı4ek.I uaW. : 

lıtanbulda : AWemclJaD h&nmda 
nıeı. 22900 /S/11/11/11 Be1ot -
landa: 1ıt.lkW caddesi Tele!. ' 1°" 

tzMIBDE ŞUBB 

Kayıp Aranıyor 
Yirmi üç sene e.veı Vandan Urlaya htcret 

eden Vanın Muradiye tuasınm Şlve'tAr kö-
yünden amcazadem Hallt oğlu Ar11 ve Na
diri arıyorum. O z:amandanberl tend!lertndeıı 
hiç bir haber alam.:ıd.$mdao. bllenierln: 

Van cesa e'rinde Şinkirköyli Yusaı ot
lu Akife bildirmeleri fıısaniyd ııaamıba rica 
olunur. 

,... Operatar • Uro log 

Dr. Mehmet AH 
idrar yollan 

hastalıklan mOteha.ssıSL KOprQbaşı 
Eminönü han Tel: 2HH5 

.... , .......................... .... 
OOVÇE ORIENT BANK 

Dresdner Bank Şubesi 
Merkezi: Berlin 

Türkiyecleki pbeluiı 

Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü 

1 * Her türlü banka İfİ * - -
öksUrenlere ve 

gögU nezlelerlne 

Sayfa t t 

Yüksek Ziraat Enstitüsü Rektör
lüğünden : 

Bu yıl Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün Ziraat, Baytar Fakültesine, kız 
ve erkek ve orman fakültesine yalnız erkek parasız yatılı, paralı yatılı ve yatı
sız talebe alınacaktır. Enstitüye yazılabilmek için aşağıdaki şartlara uymak ge
reklidir. 

1 - Türk tabiiyetinde bulunmak ve lise mezuniyet imtihanını vererek ba • 
kaloryasını yapmış veya lise olgunluk diplomasını almış bulunmak lazımdır. 

(Bakaloryasını yapmamış veya olgunluk diplomasını almamış olanlar enstitüye 
alınamaz). 

2 - İstanbul üniversitesinin fen fakültesinden naklen gelecek olanlar orada 
okudukları sömstrlerden muvaffak olmuşlarsa, ikisi kabul edilerek Baytar, Zi· 
raat ve Orman Fakültesinin üçüncü sömestrlerine alınırlar. Ancak Baytar 
Fakültesine girenlerin bu fakültenin birinci ve ikinci sömestrlerinde okunarj, 
Anatomi dersine de ayrıca devam etmeleri ve Ziraat fakültesine girenlerin zi • 
raat stajını yapmaları gereklidir. 

3 - Enstitüye girecek talebenin yaşı 17 den aşağı, ve 25 den yukarı olmaz. 
Nehari talebe yüksek yaş kaydına bağlı değildir. 

4 - Parasız yatılı talebeden ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyeti 
ve sağlamlıkları hakkında tam teşekkül! ü bir hasta evi kurulunun raporu la • 
zımdır. Bu raporlarda talebenin her türlü askeri hizmete kabiliyeti olduğu 

aynca tasrih edilecektir. 
5 - Enstitüye yazılan talebe iki ay içinde, yeniden sağlık ve sağlamlık mua• 

yenesinden geçirilerek ertiklerinin lüzum gösterdiği beden kabiliyetini göster• 
miyenlerin enstitüden ilişiği kesilir. 

6 - Ziraat Fakültesine girecek talebe Ankarada Orman Çifliğinde 10 ay staj 
görmeğe mecburdurlar. Bu staj müddetince talebeye 30 lira aylık verilir. Yata• 
cak çiftlikte parasız sağlanır. (Stajyer talebenin yemesi ve içmesi de enstitüce 
sağlandığı takdirde kendilerine bu 30 lira verilmez). 

7 - Parasız yatı talebesinden staj veya okuma devresi içinde her ne sebeple 
olursa olsun kendiliğinden stajını veya tahsilini bırakanlardan veya cezaen çı· 

kanlanlardan hükumetçe yapılan masrafları ödiyecekleri hakkında verilecek 
nümuneye göre noterlikten tasdikli bir kefaletname alınır. 

8 - Enstitüye girmek isti yenler yukarıda yazılı rapordan başka nüfus kağı
dını, aşı kağıdını, polis veya uraylardan alacakları özgidim kağıdını, ortn ve 
liselerde görmüş oldukları süel dersler hakkındaki ehliyetnameleri iliştirilerek 
el yazılarile yazacaklan pullu bir dilelççe ile ve altı tane fotoğrafile birlikte 
doğruca Ankara'da Yüksek ZirRat Enstitüsü Rektörlüğüne baş vururlar. Talip • 
ler dilekçelerinde hangi fakülteye kaydolunmak istediklerini bildirmelidirler. 
Aksi takdirde dilekçeler hakkında bir muamele yapılmaz. 

9 - Pulsuz veya usulü dairesinde pullanmamış olan ve 8 inci maddede yazılı 

kağıtların ilişik olmadığı dilekçeler gelmemiş sayılır. Ve bunlar hakkında hiç 
bir muamele yapılmaz. 

10 - Birinci ve sekizinci maddede ya zıh vesikalarla vaktinde baş vuranlar 
arasından pek iyi ve iyi dereceli olanlaı tercih edilir. 

Kabul edilecek talebe diploma derecesine ve baş vurma tarihlerine göre seçi
lirler. Kadro dolmadığı takdirde orta dereceliler de baş vurma sırasına göre 
alınabilirler. Ayni şerait altında liseden fen kısmından çıkacaklar tercih olunur. 

11 - Cevap istiyenler ayrıca pul göndermelidirler; 
12 - Baş vurma zamanı ağustosun birinci gününden Eylulün 30 uncu günü 

akşamına kadardır. Bundan sonrakı başvurmalar kabul edilmez. 
(4643) (2298) 

AN BAKKI EKREM 
------ ---------...... --------,·· i 
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26 Ağustos 1937 Per;ıenıbe U 
İSTANBUL 

Öğle neşriyatı: ı • ı b •tt ı 
12.30: Plakla Türk muslklsl. 12.50: Havıı- a m e 1yes1 1 1 

dis, 13.05: Muhtelit pl~k neşriyatı. 
Akşam neşriyatı: 

(Hususi) Edirne ... 18.30: PHlkla. dans musikisi. 19.30 : Spor 
musahabeleri: Eşref Şefik tarafından. 20: 

1 Sadi ve nrkadaşlan tarafınd.~n Türk musiki
si ve halk şarkıları. 20.30: Omer Rıza tarn
fından arabca söylev. 20.45: Safiye ve ar
kadaşları tarafından Türk musikisi "e halk 
şarkılan, (saat fıyarı>. 21.15: Oskestrn. 22.15: 

M~reftecle petrol ma ~ 
deni bulundugu zanni
le yapılmakta olan 
tımdaj amell ·ıesine :'li
hayet verilıalştlr. 

Tekirdağ civarında 
Lign\t madeninden 
mahalli ihtiyaç için 
kömi;.r çıkarılmaktaaır. 
Edlrnenin Uzunköp -
riı kazası Karabur
çak köyü ve çevre<ıln

rle bugün dahi işletn
mekte olan Lignlt ma
denleri çok zengin olup 

\ 

metidir. 

"""""" 

cansız ve müca • 
delesiz geçen sa • 

, 
4 

kin bir hayatın, çok üzüd l 01acağını ka
bul etmek lazımdır. Aile hayatında fi-Her şeyden evveı cesaret 

Devrek ten 
Kara isimli oku • 

M. lezoflar gibi hareket etti.kç~ daima geçin
mek mümkündür, Yalnız eşini seçerken, 
tertip ve intizama riayetkar mıdır? Bu
na dikkat etmesi kafidir. 

yucumu.z soruyor: 
- Muvafjak o • 

lacak m!yım? 
Başkalarının di

rektiflerile değil, 
kendi varlığından 

alacağı cesaretle 
işlerintt sarılmalı

dır. 

Sabır ve tahammül IAzımdır 
Ankara okuyuculanmızdan M. Kadri

nin suali de şu: 
- Muvaffak olacak mıyım? 

Zeki ve müte • 
şebbis oluşu mu -
vafCak olabileceği 

hislerini kuvvet-
1 endir m ek -
tedir. Yalnız, tut
tuğu işi:ı sonuna 
erecek sabır ve 
t ahammülü 
göstermesi 
18.zımdır. 

Sevgide vefakAr olmak IAzımdır 

~ 

Sevgide sevimlilik lazımdır 
Bostancıdan Bay Hamid şoruyor: 
- Sevdiğim kadın tarafından sevile -

cek miyim? 

çar. 

Kadın; hakarete 
ve soğuk durma • 
ğa tahammül e -
demez. Sevgiliye 
karşı daha derli 
toplu ve daha se
l'imli olmağa ça -
;ışmalıdır. Sertli -
ğin ve aksiliğin 

olduğu yerden 
~vgi, ürkerek ka-

Sokulgan va girgin olmak 
IAzımdır 

itnkaradan Ali 
imzasile sorulu. • 
yor: 

- Muvaffak o
lacak mıyım? 

Muvaffak ol • 
Çangından M. Hamid de ayni §eyi ao- mak için; kendıni 

royor: çekmek, milstağ · 
- Sevilecek miuim? ni kalmak bazı 

Sevgide vefa -
karlık mühim rol 
oynar. Çabuk bı • 
kıcı olmamağa 

~alışmalıdır. Her 
gördüğünft sev -
mek istemek ve 
sevgili değiştir • 
mek arzusu, gö • 
nülsüzlüğe deld -
let eder. Sevebile

cek bir kabiliyette olanlar sevilecekle -
l'inden şüpheye dilfmek değil; sevdırebi
leceklerinden emin olmalıdırlar. 

ahvalde zararlı o
lur. Sokulgan ve 
girgin olması lazımdır. 

Son Posta 
Fotoğraf tahlili kuponu 

isim • • • • • • 
Adres • • 

DİKKAT 
Fotograf tahllll için bu kuponlardan 
5 adedinin gönderilmesi prttır. 

• Son Posta • nın edebi tefrikuı 13 

Bunu yapmağa da nihayet mecbur de
ğilim. 

Mazlum gülümser gibi oldu, dudakla
n gerildi, sonra biraz kısıldı: 

- İnanmıyorum Sevim, dedi; pek 
çobuk, hiç düşünmeden, hiç çekingi 
göstermeden cevab verdin; benden bir 
şeyler gizliyorsun, bir şeyler değil, her 
şeyi, yani doğn~yu, hakikati gizliyor· 
sun ... Ne olur Sevim cioğru söyle, sö
zün beni ıztırabtan kurtaracak ... 

- Söyledim Mazlum, bilmiyorum .. . 
Mazlum birdenbire sarardı, baş par. 

mağile işaret parmağının arasına bur
nunu alıp sıvaziadı ve boğuk bir ses· 

•le: 
- Yoksa senden işiteceklerim bekle

diklerim değil mi~ dedi. 
Durumum nazikleşmişti. Kat'i bir 

protesto edasile: 
- Boş şeyler düşünme Mazlum, di

·~e adeta haykırdım. sen benim yerim
·de olsan ne yapardm? .. Seninle Gönü. 
1 lün arasına ben ne hakla girerim? .. An-
ladığıma göre Göni.ile gönlünü tama
mile a~mamışsın. Bir kere konuş, ce
vabını kendinden al. 

Mazlum başını salladı: 
- Çok hakkın var, dedı. 

Yazan: SELAMI iZZET 
Biraz daha düşündü ve daha yavaş 

bir s~le: 
- Sebebini ben de bilmiyorum, fakat 

bir türlü onunla açıktan açığa konuş
maktan çekiniyorum... Anlıyorsun de
ğil mi?. 

Gene anlamamazlık~an geldim: 
- Neyi Mazlum? 
- Eğer beni istemezse çok feci o. 

lur ... Çok acı duyarım. 
Gülümsedim: 
- Egoizma... Ama b ütün aşıklar 

egoisttir, yalnız kendilerini düşünür
ler, korkak, mahcub olurlar, hakikatten 
kaçarlar ... 

Bana mı öyle geliyor, yoksa etrafı· 
mız karanlıklaşıyor muydu?. Her hal
de yollar kfilı kalabalıklaşıyor, kfilı ten
halaşıyordu. Yanımızdan -gelip geçen
ler ne diyorlardı?. Bize bakıyorlar mıy
dı) .. Bilmiyorum. F.trafta olup bitenle
rin farkında değillın. Mazlumdan baş
ka kimseyi görmüyorum. Mazlum da 
benden başka kimseyi görmüyor, fakat 
aklı başka yerde, gözü bende, kulakla
rı sözlerimde, fikri otelde, Gönülde ... 

Teyzem de nerede kaldı?. 
Bunu aklımdan geçiriyorum, Mazlu

ma duyurmuyorum .. . Sahte n~'em de 

Ajans ve borsa haberleri. 22.30: PlA.kla solo
lar opera ve operet parçalıı.rı. 

Arapkirde tayinler 
Arapkir (Hususil - Kaymakam Cel{ıl Sü

mer, Serik kaymakamlığına, malmüdürii :mı.
blb, Yenişehir malmüdürlüğünc. hususi mu
hasebe memuru Agah, Hekimhan hususi 
muhasebe memurlu~un:ı. tayın edllınl~tir. Bu
ra malmüdürlüğü:-ıe Maraş varidat memuru 
Amll. hususi muhasebe mPmurluğuna Kema
liye muhasebe memuru gelmiştir. 

r 
Bir Doktorun 
Günlük 
Notlarından 

Yılancık 

Hastalığı 

Perşembe 

(*) 

Yılancık (Streptokok) denllen ve tesblh 
şeklinde dizi hallnde görülen bir takım 
mlkroblann testrile basıl olur bir hasta
lıktır. 

Yılancık mikrobu deri üzerinde veyahud 
gışaYJ muhati tlzerlnde yırtık, sıyrık, çı
ban, iğne batığı gibi mikropların kolay. 
ca kana karışmasına lmll olan sebeblcr
le vücudda tezahür eder. Ekseriya gir
diği yerde kırmızılık ve bu kırmızılık u
zun ve plA.k şek.Undedlr. Gitgide saha
sını genişleterek intişar eder. Orası şi
şer, derece! hararet 39 dan aşağı değll
dir. Titremeler olur, baş annsı, sıkıntı 

ve derece! hararet fazlalığının tevlld et-
tiği diğer lrAz tla görülür. · 
Yılancık çok mühim bir hastalıktır. Bu
runda başlarsa veyahud yiiziin muhtelif 
kısımlarında başlana lenfa yollarlle ka
na karl§ır ve dımağa kadar giderek <me
nenjit) yapar ve hastayı sür'atle öldü
rür. 
Yılancık mlkrobunua kana kerışmasın
dan da çok tehlikeli 1htllatlar meydana 
gelir. Clldde ağrı ile beraber lo.rı.t\ızılık 

ve şlddetll titreme ile ateş görülllrse yı
lancık teşhislnl sız de koyablllrslnlz .. 
Yılancığın tedavlst vardır. Harici ve da
hili ilfıçlarlle bugün eskisi kadar yılan
cıktan korkmuyoruz. 
Yalnız şunu unutmamalı kl deride çatlak, 
sıyrık, yırtık, çıban gibi şeylerin olmama
sına çalışmalıdır. 

Oradan yılancık mikrobu glrdliU gibi 
flrengl ve diğer mikroblar da glrebUlr. 
Mümkün olduh kadar cildinizi sallm tu
tunuz. 

blJ madenlerder: istih

sal olunan kömüı: 

Trnkya bölgesinde 
mahrukat olarak va 
fabrikalnrd;:ı rağb<>t 

görcreıc yakılmakta. v.:? 

kullanılmaktadı=. Müreftede sondaj ameliyatı 

Kırklaeli vllayetınin Demirköy havall - bulu zapt için döktllrdüılii toplann Demirköy 
sinde demir, kömür madenleri varsa da he- madenlerinden olduğu görüldüiiinden iktı. 
nüz işletilmemektedir. sat Vekaleti burala.rol\ tetkikat :vapmak Ü• 
Osmanlı tarihinde Fatih Mehmedin latan- zere mütehassıslar gônderm~tlr. ----------Pamuktan gapılmıgan 
Pamuklu mensucat 

Almanya sun'i pamuk imaline ve bu 
pamuklarla mensucat dokuyarak bun
ları ihraca başlamıştır. Son :zamanlar
da Almanyadan gelen bazı pamuklu 
mensucat gümrüklerde tahlil ettirildi
ği zam.an bunların tabi! ve nebati pa • 
muk değil, bir nevi sun'i pamuktan i -
mal edildikleri görülmüştür. Ve anla -
şılmıştır ki Almanya sun'i pam~klu~.a
rı bize de ihraca başlamıştır. Gumruk 
tarifemizde sun'i pamuk faslı olmadı
ğı için bunlar hakkında ne muamele ya 
pılacağında tereddüde düşülmüşt~r. 
Bunun için Almanyadan bu ~amulatı 
ithal eden firmaya müracaat edilerek 
bu mensucatın dokunduğu pamuğun 
hangi maddeden istihsal edildiğinin fa
turalarda bildirilmesi istenilmiş ancak 
buna göre gümrük tarifesinin tatbik E'· 

dilebileceği bildirilmiştir. 

Trakya koyunları da ıslah 
ediliyor 

Edirne hududundaki 
Gümrük işleri 
Gümrük ve İnhisarlar VekAleti Miiateşan 

Adil Okuldaş ile İstanbul GümrütD Başmü
dürü Nuri Anıl bu alq;am Edirneye gidecek
lerdir. Müsteşar ve Başmüdür Edlrne hudu
dunda ve Uzunköprtide gümrük lşlertnl tet
kik ederek cumartesi günü şehrlml.ıe döne
ceklerdir. 

Kastamonuda kendir ıslatma 
havuzları yaptırıhyor 

Kastamonu (Hususi) - Vll~yet.1.mla hava
llsinln Türkiyede en iyi kendlri yeUfUmekte 
olduğu malfımdur. Şimc:i burada, Oülvlrsn 
ve Sulukesede kendir ıslatma havuzları ya
pılmaktadır. Bu iş için evvelce gönderilen 
9000 Ura ile, kum, çakıl, çimento, demir, taş 
gibi malzeme alınmıştı. Yeniden 10,000 Ura 
ile de, inşa faaliyetine geçilmiştir. Islatma 
mevsiminin yaklaşmakta olduğu da gözönün
de tutularak, inşaata süı 'a tle devam edil -
mektedlr. Havuzlar, büt ün fenni ve ur1 tesi
satı da haiz olacaktır. 

Kendir ekimi yapılım diğer köylerde de 
bu havuzlardan yapılması ve kend.lrlerln 
muayyen evsafı haiz olmayan sularda. yıka. 
narak slyahlanmasmın onün:? geçilmesi dü
şiınülmektedir. 

İstatistiklere göre, 936 yılındö\ vllA.yetlmız
de 2,5 milyon kilo kadar kendir elyafı istih
sal edllmlştlr. Bundan 634 bln kilosu elyaf 
halinde, mütebaklsi de urgan olarak vilfı
yct haricine yollanmıştıı.". Şlmdl de bir ken· 
dir soyma fabrikasının yapılması beltlenuıek
tedir. 

i" . 

Edirne (Hususi) -- Etleri çok lezzetıl olan 
Trakya koyunlarının sütleri de fazl:ı.dır. Bu 
sütlerden beyaz ve kıı.ş:ır peynirlerl yaı.ııı -
makta olup nefaseti itibarile Trakya peyni
ri adı lle her tarafta tnnınmı~ ve rn~bct bul
muştur. Yılda 820,000 kilodan fazla kaşar 
peyniri ve 2,623,857 kilo beyaz peynir ısıın
sali vardır. Koyunların ıslahı !~in sürü sa-

(• ) Ba notta n ke1ip saklayınıs, yabat hlplerinln iyi damızlık koç tedarik et.melı.rl 
bir albüme yapqtmp koUeltslyoo 7apınu. ve koç bulunmayan yerlerde iyl evsafta er-

lstanbul Borsası kapanı, 
fiatları 25 - 8 - 1937 

Sıkıntı samanm.wla •a notlar •lr doktor kek kuzulardan koç yetişUrı• ~-sl temin e
rt.ı lmdadınısa J f tlfeblllr. dllmekte ve dağlıç, kama. kuyrukları glbllerl 1----------------1 ltı\'lt'Clk sürülerinden kaldırılmaktadır. 

onun üstünde aksi tesir yapıyor ... So
murtuyor, artık gözlerini gözlerimden 
kaçırıyor; gözgöze gelmekten çekini. 
yor ... 

Neden? ... 
Uzaktan teyzem göründü,. derin bir 

nefes aldun, galiba Mazlum da rahat 
rahat nefeslendi. .. 

Yarun saat sonra Mazlum Gönülün 
başı ucunda tatlı tatlı konuşuyordu. O
na kavuştuğu için memnundu, ancak 
gözlerinde derin bir hüzün vardı, bunu 
da yalnız ben görüyorum, bu hüzünün 
yalnız ben farkına varıyordum; çünkü 
sebebini yalnız ben biliyordum. 

Baba oğulun yazı odalarına kadar her 
yer doluydu. Herkes de teyzemin ahba. 
bı ... Annem büyük salonda bir koltuğa 
yerleşti. Yerinden kımıldamıyacağını 
bildiğim için ben kalkıp dolaştım. 

Daha kapıdan girer girmez Baki ab. 
lama inhisar koydu. Ama tuhaf bir in
hisar, çünkü Gönülün etrafın! derhal, 
Ferid Ceyhanla kardeşi Zeyneb, .Medi
ha, Ahmetle kardeşi İhsan, Paşa oğlu 
Mekki, Gani Tekel sardılar. Hepsi de 
Ankara intıbalarmı soruyorlar, ablam 
da ballandıra ballandıra anlatıyordu. 

Bir aralık omuzumdan genç bir ba
yan tuttu: 

Londra 
Nn-Yor1l 
Par1.s 
Mlllno 
Brüksel 
Atlna 
Cenene 
Sof ya 
Amaterdam 
Prat 
Viyana 
Madrld 
Berlln 
var~ova 
Budape.W 
Bült:reo 
Belit'ad 
Yokohama 
Moskova 
Btokholm 

• 

Ç E KL E R 

Açılı, Kapanış 
631.00 631.CO 

O, 790l9S O, 78825 
l1.047S 21.0475 
l S,<•11 lS,?11 
4.692S 4.692S 

86.6J8S S6.608S 
3,44 S.44 

63.3914 6S.S914 
1.432 1.4318 

22.662S 22,6S2S 
4.1838 4.1838 

12.0444 12.0444 
1.96S l .96S 
4.179 fı.179 

3.981 S.'81 
106.497S t06.497S 
S4.39 M.39 
2. 7225 2.722S 

20.4SS 2'.4" 
3.<>738 S.07'8 

Gülüşü bile acıydı, her hali kalbinin 
tereddüdünü meydana koyuyordu. 

_Tanıdım değil mi? Hani oğlumu B 8 BAM 
bulup getirdinizdi? .. Yoksa Halkevinde •--------.--:--:--~---• 

Gönül farkına bile varmadı. 

* İki gündenberi İstanbuldayız. 
Ankaradan ayrılış büyük tören!e ol

du .. Mazlumun arkadaşları gara geldi
ler, tren kalkıncaya kadar ablamın et
rafında dönendiler, durdular, bekledi
ler. 

Etimes'uda kadar sessiz gittik. Orada 
teyzem nihayet dile geldi; anneme: 

- Kardeş, dedi, senin kızın zamanı. 
mızın Kleopatrası oldu ... 

Annem koltuklarını kabarttı: 
- Güzeldir ... 
Benim avuçlarımda Faiğin ellerinin 

harareti var. Elimi, hatta ellerimi -ben 
iki elimi birden uzattım- tnm arkadaş
ca sıktı. Bu arkadaşca el sıkışma kalbi
me huzur verdi? Neden acaba? Maz
lumla konuştum konuşalı kendimi çok 
yalnız duyuyorum ... 

Dün gece Sözerlerde ziyafet vardı. 

, AçıJıı K.pa.1 tanıştığımızı unuttunuL mur. 
- Hatırladım bayan, oğlunuz na

sıl? 

- Teşekkür ederim, iyidir, sizi hiç 
unutmuyor: Eğer o güzel bayan olma. 
saydı ben annemi bula.mıyacaktım, an
nem de bensiz kalacaktı, diyor. 

- Çok zeki çocuk, kendisini bir da
ha görmek isterdim ... 

- Çok sevinirim. Ama unutmayınız 
ki, sizinle evlcnmeği aklına koymuş 
Salı günü gelirseniz bol bol konuşurs-ı.ı
nuz. 

Bu beklenrniyen dostluk içimi açtı, 
ferahladım. Bir gün çocuklarım olursa 
beni çok sevecekler. Mademki bir ya· 
hancının çocuğu benden hoşlandı, her 
halde kendi çocuklarım beni severler .. 
Bu anheye gıpta ediyorum, onun yerin
de olmak istiyorum .. 

(Arkası var) 
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Kaptan Bum Buh1 
Çeriren : Ahmet Cemalettin Saraçoila 

Emden prova toplarile 9000 metre mesafeden ateş 
açmış ve ilk salvosu 

köprüsünde 
düşman kruvazörünün kumanda 
birkaç kişiyi öldürmüştü 

Ben telsiz istasyonunun, is -, 
~Yon memurlarımn imdat istemele. 
~e meydan bırakmadan, top ateşile 
-.ııtib edilmesin! teklif etmiştim. cEm
~- le beraber kalmış olan cBuresk> 

limana İngiliz bayrağı altında gire
~ ve ihraç kıt'asını ansızın karaya 
-.Oterdi. 

P'akat Fon cMüllen bir takım gü
'ahsızJann da bombardımanda zarar 
lörebileceklerini ileri sürecek bu fikre 
tanaşmadı. 

•Reeling• adasının limanının ağzı 
IQercan kayalıklarile dolu olduğundan 
~na ancak küçük gemiler girebilir. 

· Bu yüzden cEmden• in limana gir
~ip dışarıdi kalınası da karargir ol
.~:'§tu. Böylece ansıztn bir düşman ge
llıili adaya inecek olsa bile kruvazör 
~ ve medhali tehlikeli bir koyda ga-
avıanmış olmıyacaktt. 

M~çık denizden bakılınca cKeeling> 
""'11181 çok şirin görünür. 
ı.tavi, beyaz ve yeşil renklerin, yani 

~zin, kumun ve bereketli yeşilliğin 
tizacından doğan bir cennet görünü-

1'1 bu cennet adaya palmiyelerden ta
~~selen telsiz telgraf direkleri ha. 

~~den• in ihraç müfrezesi hazır 
~halde emir beklerken, oradan ancak 

it nıil mesafede de cSidney• adlı A
~tralya kruvazörü gemi kafilesile 
""CŞgul bulunuyordu. 

0 •Reeling• adasında kırk küsur kişi 
1-~hah uyandıkları zaman cEmden> i 
~it gördüler ve bunlardan birisi her 

de kruvazörü tanımış olacak. 
Saat tamam (6,30) da ihraç müfre
~ şkampadyalara biniyor: Kırk beş 
.. ~ve üç sübaydan ibaret bu kuvve
~ ~vazörün ikinci süvarisi Fon cMü-

kurnanda etmektedir. 
-.~ir motörbot tarafından çekilen jki 
~padyaya doldurulmuş bu ku\'vct 
~;~ Yedide karaya ayak basıyor ve ~a
~- bir kaç cKeeling. 1i tarafından 
~ıyor. 9 kişiden mürekkeb bir 
~et motörbotla iki fkampadyanın 
h_'""llfızı olarak kıyıda bırakılıycr, 
~etin mütebakisi sahilden bir mil 
~içeride bulunan telsiz istasyonn-
doğru yollanıyor. 

t.~U :müddet içinde adanın telsiz is. 
~onu memuru bir şeylerden şüphe
~~ ve başına geleceği sezmiş olına
~ı hemen imdad çağırıyor, muavenet 
'\l)or. Bu: 
~ Can kurtaran yok mu? ... Feryad
tı .. gemi kafilesine kadar ulaşıyor ve 
~ey. kruvazörü cKeeling> adasına 

eriliyor. 
\~t yedi buçukta cEmden> den tel
~ direklerinin bir müddet sars!ldıktan 
~a yıkılıverdiklerini görüyorlar, bo
'tıı~b.ir infil~ sesi istasyonun tahrıb 
~<lllış oldugunu anlatıyor. 

\ .elsiz istasyonunun tahribinden son
\ ihraç müfrezesi kabloların suya gir. 
~lloktaya ilerliyor, kablolar kesiliyor 

l. !\esilip denizde kalan kablolar mo
~un kıçına bağlanarak motörbot 
'e açılıyor ve epeyce açıldıktan 
L kabloları deruze bırakıyor. 
·fi1ık o kabloları tarayıp bulmak iğ

e kuyu kazmak gib~ bir şeydir; ya-
'lteeling> adasının kablo şebekesi 
t tarihe karışm1ştır. 
'l\relce kararlaştınlmış olduğu üze
'trnden• üç defa düdük çalacak o

ihraç müfrezesi hemen kruvazöre 
eı.... · 
~ ~~ı. 

t dokuzda cEmden> in nöbetci 
neferi ufukta duman görmüş la
~u kömür gemimiz cBuresk-. in 

zannetmiş. Lakin biraz sonra 
cı bir geminin yaklaştığı anlaşıl

~e vakit kaybetmeden ihraç müf -
l\ gemiye çağırılmış. Dumanın çok 
tıe yaklaştığı görülünce ihraç 
ıesinin gemiye dönmesi beklen

«kruvazör> denize açılmış. 
Yeni gelen geminin İngilizlerin 
Rastb kruvazörü olduğu zanno-
0rınuş. Bu düşman gemisi aşağı 

•Emden> ayarında bir şey oldu-

.. 

Em.den yıkılmıı iki bacaıı, peri§an, gave rteıi, delik deşik bordalan ile hüzünlü 
bir manzcırcı gösteriyordu. 

ğundan kruvazörümüzün müsavi şart-f yaklaşarak ona bir iki torpido savurmı
lar içinde dövüşeceği tahmin ediliyor- ya teşebbüs etmiş lakin muvaffak ola
muş. Binaenaleyh Fon cMüller> düş. mamıştı. 
man kruvazörile harbe girmek için ma- Yıkılmış iki bacası, perişan olmuş 
nevra yapmıya başlamış. ·Lakin bir iki güvertesi, delik deşik bordalan ile 
dakika sonra cEınden» süvarisi yanıldı- cEmden>, 0 güzelim gemi şimdi hüzün
ğını görmüş. Zira karşısındaki düşman lü bir manzara gösteriyordu. 
g~n;ıisi~~ kendisin.~en çok k~vvetli v

1
e Bir kaç saattenberi nisbetsiz bir mü

sur atlı hır kruvazor olan cSıdney• o - c delede sonra bütün manevra kabili-
duğunu farketmiş. Artık cEmden> için 

8 
n 

emri vakii kabul edip cesurane dövü- yetini kaybeden kruvazörü kurtarmak 
şerek ölmekten başka yapacak bir şey imkinı kalmamıştı. Fon cMüller> artık 
kalmıyordu. kararını vermişti. Bu ümidsiz vaziyette 

cEmden> prova toplarile (9000) met- ağlamaktan başka elden bir şey gel
re mesafeden ateş açmış ve ilk salvosu mezdi. Evet, cEmden> artık mahvol
düşman kruvazörünün kumanda köprü- muş, ismi tarihe karışmıştl. 
sünde bir kaç kişiyi öldürmüşt~ Bir cEmden• süvarisi derhal emir verdi 
müddet sonra cSidney• de ateş açmış ve kruvazör en yakın kara olan mercan 
bulunuyordu. Evvela Avustralya kru- kayalıklarına doğru yo! verdi. 
vazörünün ateşi fena ve tesirsiz kaldı. cSidney> diipnanınm karaya oturmak 
Likin cSidney> süvarisi Alman korsıu1 için manevra yaptığını görünce buna 
kruvazörünü rahat rahat tepeliyebil- mani olabilmek için onu daha ziyade 
mek için gemisini cEmden• in topları- hırpalamıya başladı. cEmden> obüs 
nın menzili dışı~a çıkardı:. .~~lbuki yağmuru altında bir kevgire dönmekle 
cEmden> Avustraıya kruvazorunun ta- beraber ilerlemekte devam etti ve kor
şıdığı ( 1 S) santimetrelik topların men· k b' tırdı il kayalık! b' dir· 
.1. dahil" d .d. unç ır ça e ara ın 

zı ı ın e ı ı. a· .. ttebattan b. kaçı d · t1 ı. mure ır enıze a a-
cEmden> düşmana kih provasın!, yarak sahile doğru yüzmeğe başladılar: 

kah bordasını gösteriyor ve düşmanın 
ateşine şiddetle mükabele ediyordu. ( Arkas& var) 
Sekizinci salvodan senra cSidney• de 
yangın dumanlan belirmiş olmakla be-
raber düşman kruvazörü biraz daha a
çılınca cEmden> in mermileri artık 
kendisine erişemez oldular. O andan 
itibaren cEmden» in ateşinden mahfuz 
kalan cSidney• sanki talimde ımiş gibi 
rahat rahat nişan alıyor, istediği gibi 
ateş ediyordu. Bir humbara cEmden-. 
in telsiz istasyonunu berhava ederken 
diğer bir obüs blokhavzi eziyordu. Bi. 
raz sonra kruvazörde yangın da çıkımş
tı. 

Daha şimdiden -Emden in güverte
sinde elli kadar ölü vardı. Bir humba
ra buharlı dümen clolabmı parçalamış
tı. El dümenine müracaat edilmiş Iak~!l 
biraz vakit geçince o da kullanılmaz bir 
hale gelmişti. Fon cMüke > yerine kru
vazörün ikinci süvariliğinı vekaıeten 
omuzlarına almış olan kurvet kaptanı 
cGropins> dümen donamınım tamır 

etmek üzere yanm:ı on kişi alarak kıç 
tarafa doğru koşmuştu. Lakin kruva
zör alev alev yanmakt:ı olduğundan bu 
zabit ve yanındaki neferler artık bir 
daha baş tarafa dönemediler, kıç ta
rafta mahsur kaldtlar. Yangın da yak
laşıyordu. Bu bir avuç kahraman çayır 
çayır yanmak tehlikesile karşılaşmış

lardı. 

Bu vaziyet karşısmda cGropins» ile 
yanındaki on babayiğit cEmden> şere
fine üç defa: 

- Horra! diye bağırdtktan sonra kal
dırıp kendilerini denize atmışlar .. . 

Bu on bir kişiden ancak üçü -Buresk,. 
tarafından kurtartlabild~. Diğerleri bo
ğuldular. 

eEmden> bir kaç kere düşmanına 

Kendine beyhude yere 
eziyet ediyor 

NEVROZiN 
varken ıstırab 

çekilir mi? 
B•f, Dit •Orııarı 
Ye iifütmekten mütevellid 
blitün ajn, 11zı, aancılarla 
nezleye, romatizmaya karp 

NEVROZiN 
kqelerini almu: 

lcabındR gOnde 8 kaşe alınebilir 

Sayfa lJ 

/İikô.gelert~ ,.... ___ 

Allşmış kudurmuştan beterdir 
Yazan: V. Ardof Rusçadan çeviren: H. Alaz 

Kız heyecanından kekeııyerek, ezberlemf§ gibi rcıponma ocışladı: 

Memleketimizde artık dalkavukluk.tan, ı f1 duvardaki bir şiarı gösterdi: 
tabasbustan eser kalmadığını, bu gibi in- cSemen Timofeyiq Sdobninin rehber
aanlara iyi bir gözle bakılmadığını söylü. liği altında, aile cephesinde yeni yeni 
yorsun uz!. Hiç şüphe yok, bu doğru • muvaffakiyetlere doğru!, 
dur. Fakat gel gelelim bu ifin meraklı - Ben, biraz pşırilll§ bir halde, duvar -
lan buna da bir çare buluyor, yeni fe • daki §ian okurken Sdobni karısına sor· 
raite adapte olmasını beceriyorlar.. du: 

Misal olarak Sdobniyi alalım. Sdobni, - Yemek hazır mı .. 
bir neşriyat ıirketinin müdüri.idür. Ken- Kadın, gayet itaatkir bir sesle: 
disine dalkavukluk yapılmasından pek - Yemek, % 92 nisbetinde hazırdı~, 
hoşlaşan bir adamdır. Ona dalkavukluk dedi. Yemeğin hazır olmıyan % 8 kısmı 
yapılmadığı gün, Adeta sigara içmemi~ da köftelere aittir. 
bir tiryakiye döner. Bir zamanlar Sdob- Sdobni memnuniyetle başını salladı. 
ninin maiyetindeki memurlar, adeta bir İkimiz de yemek odasına yollandık. Bu 
pervane gibi müdürlerinin etrafında dö- sırada gene karısının sesi duyuldu: 
nerlermiş. Gene öyle zamanlar vardı ki, Semen Timofeyiç, çocukların, gündelik 
Sdobni, ancak kaşlarını oynatmak su - faaliyetleri hakkındaki raporları şimdi 
retile maiyetindeki memurlarla konll§Ul'- mi dinliyeceksiniz?. 
du. Meseli: Her iki k8§1Dı kaldırdığı za- _ Şimdi. 

man ltarf!Smdaki memur ona gündelik Yemek odasına, evvela, sekiz yaşında 
meseleler hakkında izahat vermeğe da - bir erkek çocuğu, sonra da on üç yaşın -
vet ediliyor demektir. Sdobni kaşlarını da bir kız çocuğu girdi. Kız, heyecanın
fndirdiği zaman, raporu beğenmemiş de· dan kekeliyerek, ezberlemiş gibi rapo • 
mektir. Bir kaşını kaldırıp indirmesinın runa başladı: 
de ayrı ayn manalan vardı. 

Bir gün Sdobnlyi ziyarete? gitmiştim. 

Daireler neredeyse paydos olacaktı. &n 
yanında otururken Sdobni, katibini ça • 
lırdı ve ona hitaben: 

- Aleksaııdr Pavloviç, dedi, teker kar
deşim fU otomobilin icabına bakabfür .. , 
mısın .. 

Ben şaşırmış kalmıştım. Otomobil her 
dakika için müdürün emrinde idi. Bu i:i
barla, onun bu kadar büyük bir tevazü 
eöstermesi beni cidden ıaşırtmıştı. Sdob
ninin eski bir ahbabı sıfatile ona: 

- Sdobni, dedim, maiyetindekficre 
karşı böyle hareket etmek her hald~ sa· 
na biraz alır geliyor; sen bu tarzı hare -
ketlere pek te alışmamıştın!. 

- Bunu hiç sorma, birader. Eski yaşa
yış teklini; eski adetleri telifi edec6 b3-
Zl çareler bulmamış olsaydım, hAlim cid

~ den haraptı. 
- Merak ettim, doğrusu, bulduğun bu 

çareler nelerdir? 
- Bizim eve gidelim de göri.irsün!. 
Otomobilin hazır olduğunu haber ver

diler ... Aşağı indik. Müdür şoförün eli-
ni sıktı; hatırını sordu ve yarıma otur -
du. 

Az sonra müdürün evine vardık. Mü -
dür, gene, büyük bir nezaketle şoförün 
elini sıktı, ona: cAllaha ısmarladık!. de
di. Evin kapısına geldiğimiz zaman Sdob. 
ninin yüzü tamamen değişti. Deminki gü
ler yüzlü Sdobni çatık kaşlı, abus yüzlü 
Dambaşka bir adam oldu. 

Sdobni kapının zilini çalarken bir şev 
dikkatimi çekti: Sdobninin kapısında iki 
tane zil vardı. Sdobninin çaldığı zil da
ha yüksekte idi. Üzerinde bir kağıt ya
zılı • fU cümle okunuyordu: cS. T. Sdob
ninin phsına mahsustur>. Alttaki zilin 
üzerinde şu yazı göze çarpıyordu: cAile
nin diğer efradına mahsus,. 

Sdobni zili çaldıktan kısa bir zaman 
sonra acele eden ayak esleri duyuldu. 
Meşin ceketli, zayıf bir kadın kapının 

her iki kanadını açarak: 
- Eşsiz bir koca, şefkatli ~ir baba, iyi 

bir damat olan Semen Timofeyiç Sdobni
yi harareti~ selAmlanm, diye bağırdı. 
Kadın cümlesinin son sözlerim bitirir 

bitirmez evin dört bir tarafından cUrral> 
sesleri duyuldu. 

Sdobııi, bana dönerek: 
- Gördün mü?. dedi ve parmağile kar-

- Sevgili babam Semen Timofeyiç 
Sdobniye raporumdur. (Bir kopyası an· 
nem Anna Yakovlevaya, bir kopyası da 
büyük annem Barbara Maksimovnaya) 
beşinci sınıf mikyasındaki bilgileri be -
nimsiyebilmem için bütün mevcudiye -
timle çalışarak aşağıdaki neticelere u • 
laştım: Rusça: Çok iyi; coğrafya: iyi; ri· 
yaziye: iyi, tarih: çok iyi. 

Böyle bir babanın rehberliji altında 

bilgi cephesinde yeni yeni muvaffaki • 
yetlere irişeceğime kuvvetle imanım var
dır. 

Kız, raporunu bitirince dirseğile kar
deşini dürterek: 

- Sen başla, dedi. 
Çocuk ta heyecandan titriyordu. Ufak 

bir tereddütten aony birdenbire anlaşıl
maz bir §eyler mırıldanmağa başladı: 

- Raporumdur. Bir kopyuı &nnemde 
ve büyük annemde. Rehberlik altındE. bü. 
tün gayretimle çalıştımsa da her sahada 
cmuvaffakiyetsizliğe> uğradım ... 

Sdobni dargın bir çehre ile: 
- Geveze, dedi. 
Sonra, kızına dönerek: 
- Nüro, diye ilave etti, bu haydutla 

aiakadar olman için ben sana kaç defa 
tembih ettim .. En ufak bir alaka bile gös
termediğin görülüyor. 

Neyse, haydi yemek yiyelim. 
Herkes yemek masasına oturdu. :Bu es

nada odaya i.1\'iiyar bir kadın girdi. Ka -
dının yüzünde, ~ta her dakika, nere • 
den geleceji belli olmıyan .bir yumruk 
bekliyen bir insanın hali vardı. 

Sdobni, gelen kadını: 
- Kaynanam Barbara Maksimovı:a 

diye takdim etti. Ve herkesin kadehini 
doldurdu. 

İhtiyar kadın kadehini eline aldı ve a
yağa kalktı. Bir şeyler söylemek istediği 
anlaşılıyordu. Nihayet nutkunu vermeğe 
başladı: 

-Kadehimi, bizi her gün yeni bir mu
vaff akiyete iri§tiren, icap eden yerlere 
sevkeden, fakat icap etmiyen yerlere sev
ketmiyen ailemizin l'eisi namına kaldın-
yor ve içiyorum. 

Ortalığı cUrra!, diye bağıran çocuk 
sesleri çınlattı. Çorba içildikten soma 
Sdobninin karısı meşin kaplı, altın yal -
dızlı, üzerinde, gene yaldızla yazılıruj 

(Devamı 15 ind 1a1fada· 
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Cezri tedbirler alındı 
Memurlanmızın talebine ittiba etmezse 
meçhul geminin imhası için emir verildi 

(Boştarafı I inci sayfada) misinin vücudü tahakkuk ettiği tak-
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.P.l. Rai.ıa Ôıı:gaı 
ı •. Hariciye Vekaleti, bu ayın on beşin- dirde cumhuriyet askeri kuvvetierinim 

ci günü Bozcaadadan 15 mil kadar me- gerek beynelmilel Boğazlar mukavelı::--
safede tabtiyeti meçhul bir denü:altı namesini ve gerek liukuku düver kai- J•ki S ·ı .. 
~emfsinin c:Cfudad c!e Qı.db adi!ıdaki deierini i1:ıW edenı. &tı. geminin derhaIJ evgı 1 yanyana oturmuşlardı. Zahn karşısında 
Ispanyol ticaret gemisin!: batırcfığını ve teslim cJmasım ta1eb etmeleri cmha R Ad b . - - ,_ 
mürettebatının k.urtanlabildiğini Tür- sbndiden mukarrerdir. Bıı taleb rıeti- u a entn yozu Kızarıyor, Pen'be 
kiyedek.t diplomatik heyetlerin ittiliu- ~elerini tayin etmek. hükumeti cumhu- B t lak' . 

bir gülü andırıyordu 
na.ı a..rzetmekie kEsbi İahreyler: riyeye aid bulunacaktır. Türk memur- u. e . ıden son~a, kızla deJıkanlı. 

Cmnhuriyet hüküm.etinin icraa:tr ka- !arının taieh.ine derlial ittiba etmeiıl.iğL nın h:islerın~e. ~~ar esmeye başla'-
~_....ı-el '~- · · t . ~ . -ı:. 1_: a .h dı. Onlar ,förbırıru oyle benimse:misler Zcı=:u ere .ı\,aqı msamye penzerane tiı.kd.i.rde gemrnın c.eurerr tevlUL ve: ı - k . • ı 

alakasını göSl:.ermekten ibaret kalmış- timal ki imha edilmesı. esbabına te:ves- 1 carıyelerle muhabereler .. birbirin-
tır: ~;.ı -+--.-ı . . . . . , · t· den: uzak.ta ~adıklan hülyalar hatta • sı:.u. ıı="'-ll~en ıçın em:ır verı.mış ır. b .. .. .. .. .. 

DiğE!r taraftan, Türkiye makamatm:l: Hariciye. Vekfileti yukaı:daki ·husus- i:~nun on~de g~zgoze gelinclerJe 
gekb malfunata göre. r 8 ağustosta B~z- J.arnr hükılmetlerüıe iliLiğın:. diplorn.ltik ~~ edem.em.ıye başıadiliır. . 
caadaya iki milden az bır mesafede i- heyetlerden: ricll' ederek: pek y\kse:{ kacı.:. ~~ce, kı~ odasın~.a A buıuşnıay,_:r 
kinci bir hasmane hareket vukua: gel- saygılarını sunar. . ışı.: azıttnar. ~u m.iilfilrat ta Ru-
m.iş,. tabiiyeti meçhul bir denizaltı:. ge- H .. '"' V L~t· • diin dabenın sırdaşı canyelerın yardimı ile 

. . Ar d d-,~ 1· 1 arrcıye eıuıımız hazrrland.L 
mıs1. « mura» a ın cuu spanyo ge- Is .. 
misini Türkiye kara sularında batrnnr- p.anyol mas a.hatguzarı Zfil, aysız bir gece yarısı balkonun al-
ya teşebbiis etmiş ve mezkfrr gemi Boz- ile göri....t:ü tına geldi .Balkon ikinci katta olduğu 
caada sahilierinden yarım mil mesafe- 'i~ için yerden Ç,ok yüksekti. Mazgal deiik-
de karaya oturmuş tur. Akdenizde ve boğaz harici kara su- !erine basarak: duvarı tırmanmak nn. 

Türkiye hükıimeti bu bapta resmi lanmızda baZl İsp:ınyoI gemilerinin kan.sızdL Delikanlı bunu bildiği için ke
tahkikat yapılmasını emretmiştir. Ne- meçhul bir denizaltı gemisi ta.ı:n.fından meru:lini beraber geLirmişti. 
ticesi diplomatik heyetlere bildirilecek- batırtlması üzerine uya.nan alaka de,, z~ kemendini balkona attL Cariye-
fu. va:m etmektedir. ler, onu balkonun kenarmdaki trabz.a-

Hariciye Vekaletinden 24' ağustos But Eı.acliseler, hayli. dedikodu. ve lı~ na oağladıTar. ZaJ, kemende tırmanarak 
1()37 tarihinde ecnebi seiaretlere gön- yecan: yarattıktan smıra, şimdi di.plo- trabzanlara:. kadar ç_ı:ktL Orada,.. Rılda-
derile-n tamimi mcrcümesidir: ma:tik sahaya intikal etmiş buiunmak:- be ile üç cariye kollarından.. tuttular ve Cariye, heT şeyi ve Zalin Zabıtlistan der ebeyi Samın oğlu old:uğunu anTattı. 

Hariciy Vekaleti Türkiyedeki diple- tadır. balk~na at~amasma yardım ettiler. nu anlayınca, ona karş1 daha büyük bir bnld.u. Saray bahçesinde güllerin eJl 
matik heyetlere aşağıdaki hususfarı bil Hariciyeı vekili Rüştü Aras, riüro öğle Rudabenın salonunda taze, cazfü bir mecblbiyet duyd!L nefis1en vardı. Hiç şüphesiz cariyelet 
dirmekle iktisabı mübahat eyler, şöy- vakti Perapalasta İspanya. rrrasfa.liatgü- bahar havası esiyordu. Duvarlar, Tu- İki sevdazede, bir lfa:ç saat, cariyele. gül getirmiye gitmiyorlardı .. Hele g(J'll 
le ki: zarı Rikardo Begonyanm bırkaç gün- ra~lı_ kahramanlarm resimlerile süslen. rin sundukları nefiş sarapları içerek te- günlerde tek başına giden cariyell~ 

Bu ayın l 8 inci günü Türk donanma- denberi beklenmekte alan ziyaretini llll.ŞtL Bu.nlıı:rın arasında madeni ayna- miz hisler teati ederek, birbirine ebedi dikkati: celbetrniy;e.cek kıyafetlerle g:Jit' 

sına mensub bir gemi Marmara deni- kabul etmiştir. Ia_r p~lryoı:di.t. Salonun her tarafında vefakarlıklar vaad eyliyerek vakit ge- raydan çıkmasını çok şüpheli bulın1lf 
zinde bu namda.ki adaı ya • Çın ış lenıelerile örtül.mi.iş divan.lıır,. çird•ler. Vakitlerinin nasıl geçtiğini tu. Sonra, İranlı genç tüccarın" ııcGiJ1 

Yarım saattan fazTu süren bu mula- ı d ı.. tJ. lıaL .ı - - ~ i 
kınında yabancı. bir denizaltr gemisinin A • • • . .. •• .. yer er e .ıu~me 1 .ı..Ucu:", ipek se-cca- de anlamadilar. Niliayet, tan yerinin Vadisi)> nde ikametini tem.did etmesi~ 

k A f ett; ___ ,_ kat esnasında, son haaı.seıerın goruşul- d.elat- sal şılteler uzanıvordu Bu: .. vu"k aga- dig- g" d .. kl · · · de b d ~~:~.. .. anunl b · ın· gt" mevcudiyeti. im an·nı arz ·.u:ı::1...-= •• - .. . ' , .. .. .ı • '.;. r ını or u erı zam.an ıçın u... eı l..Li..L"1unnnce • a u carıyen 
şüpheli bir şey gördüğl.inü fark.etmiş. muş oldugıı soyienınektedlr. oı:ta masada suslu. v.az.olar içlnde:ki gj.i.1- Iunduklan vecd ve istigr:aktan silkin- dip gelişi! arasında manalı bir münaS~ 
tir. Gerçi tahakkuk etmemiş bir müşa- Bunda.ı:ll başka: ayni hadiseler m.iirıa.- ler, nergisler, laleler .. leylaklar ve ya- diler. bet buldu. . 
hede mevzubahs ise de Türkiye hük.iım2 sehetile, Valin.siya hükumeti larabn.- s~ler arasında kıy.metli.. taşlarla ~- ZaI. sevgilisinin maruz bulunduğu Saray m.üdüxü, bir s.abaht kı.yafeiitll 
ti cumhuriyesi şüpheli mıntakalarda de dan Milletler Cemiyeti: konseyine. yapı.:... 1~~1~ altın şara.12 K:abları.. o kıymet ve tehlikeyi düşünerek ayağa fırladı. Uğ- de~tirdi. Pejmürde:- kıyafetli bir l:I:illdl 
niz tayyareleri vasıtasile iki defa istik- lan müraca.tın da mevzm. bahsedi~ guzellikte kup~lar 

1 
duruy~rdu. Şarap runda hayatını fedadan çekinmiyeceği- der:vişi şekline girdt Elinde asası sır: 

şaflar yapılması için lB.zını gelen ted- tahmin olunmaktadır. Konsey. eylulii!ı kahlarından yukse.en mısk ve anber ni bir daha tekrar ettikten sonra «Saray rayın civarında dolasm.ıya başladı. Cıf' 
birleri derhal almıştır . .Araş_tırmalar hiç ilk haftasın.da Cenevı.:ede toplanacaktır. ·lrokulııııı çiçeklerm nefis rayiliasina ful. İncisi» nin arkasında öalkona yürüdü. riye, saraydan çıkıp. 4'Gül Vadisi» pe 
bir netice vermemişlerse de Boğazla- Hariciye Vekilımiz. bu toplantıda haz•r rışarak s_alonda, sinirleri uyuşturucu Rudabenin ve cariyelerin yardımlarr doğrufımca a:rkasın.a düştü .. 
rın içerisinde bir yabancı de:oizaltı ge- bulunacaktır. bay~m bir hava yaratıyordu. ile trabzanlarm ötekı tarafına sarka- Cariye .. doğru ağaçlık' arasına yüı1V 

... ,,.._......_.__ ---.......--.......- ... ·- Rud.a~~ ile. Z~ salon::ı girince cariye'- rak kemendine asıldı ve aşağıya doğ- dü. Orada: l:iekliyeıı Zfilin yanrnaı gi~~ 
Göğüs kabartıcı Arlık lslanbalda I~r .çe~ılıp gı_ttiler. __ B1r demeti nefaset ru kaydL rek ona bir altın kase içinde geti:rdıfP 

Ti-Fo teh lik esi kalmadı gı~ı susle~, guzal kok.ıırar. sürün- Zal, yere indikten sonra kemendini misk anber kokulu. şekerlemeler ver• 
NeiİCf!/er I' muş o~an kı~, Z~ec '.'1rma. L5lemeli bit salladı. Yiıkanda:kiier onu çözüp salı- di 

(Bai tarafı. 1 inci sahifede ) Son 24 saat zarfında şehirde 5 tifo h.alı do.şenmı.ş hır dıvana oturmasını. verdiler. Delikanlı, kemendi elinde u- Saray. müdürü.. onlardan biraz ~e 
durduğu gibi ipekcilik, yüncülük~ ş_i- vak'ası tesbit edilmi~, 1953 kişi birinci, ııca: ettı. zaklaş_ırken hafif. lıfr sesle: zakta, sık. ağaçların arasında gizlen~ 
§ecilik gibi muhtelif. sanayiin inkiş_a- 2250 kişi ikinci aşılarını yaptırmıştır. Zal, sinirlerini sarsan yürek çaı·pm- - Allaha ısmarladık: sevgili mlta- Onlaı:;ı tarassud etti. Ne konuştu~Jl'I 
fında da başlıca amil olmuş ve sigorta- İstanbul sıhhiye müdürü .Ali Rıza bir tı.ları. ile- titri!.en dudakları arasından nım! Yakında, bir d.aJia ayrılmamak Ü- iş-itemiyorduysa da hareketlerini gor.ır 
cılığı o yarat~tır. muharririmize son ı;;;aziyet hakkında bin bır teşek~r ~erek: . A A zere binbirimize kaVU§aca:ğız! biliy;ordu. (Ar1cası var) 

l 9 34 sen.esinde 2.469 .256 Türk lira- ş_unlaxı söylemiştir: - Ry ~y ~ili ~efok! Ilililar:n lu- Dedi. Yürürken, billı1r gilii bir a- • .., • .. .. 
sından ibaret ola.'l. mevduat 1936 sene- «-Şehirde. tifo vak'alar:.norı:na! şek- tufla::rJ;. ~~ uzermde öulu:ısun! B~rr henkle çağlıyan sevgilisinin sesini duy Dun.ya fıır dınamıl 
sinde 72.508.987 lirayı bulmustıır. le girmiştir. G.eç,en sene hugün.lere na- de senın: ış_tıyakından: aldığım mmn du. Rlldabe: Kazanının üzerine 

~ b her .. t bit dil ti:: zev;kle bahtiyar olayım. Ben gecelerce Sev:ftili asilzadem' Tubiti e ema f 
1924 senesinde ( 12000) lirayı anca~ zararı ,u sene gun es .. e enH - ill.k.eı: yıldızına. gözlerimi diktim. İlah- ne.t-oıı Bii "k il~ı. ik' · .. d Y d1 = Ofurlafmu.c:a benzfgO 
hulan tasarruf mevduatı 19 36. senesın- fo vak: al.arının sayısı daha azdw. er l d b. d 4!;.. 

1 
. ı:.. .. • yu CiU ımızın e yar .rn: v. 

. h . n.da tifo ar an, ır e1a. o sun, sem uana goster- ClllllZ olsun' (Baş ta:rafı 3 üncii sayfada) 
de (20) milyona yüksel~trr. sene Istanbı.ilda azıran ayı m:elerini yalvaı:dım Dualarımı,. kabul n· d · 

1 1 
k ılık! ·:.:ı~lidir· k' g~ 

. . ak' 1 ı;.....ı.. .1 _ . • . ıyor u. ışan .. arın arş ı cıucı ı _ ,11. 

Banka J 3 sene ıçınde 49 şubE." açmu;- v a arının sayı~r. .IM>W~l! :e' a~~ı yıı ett_ı!er. ~~ ~e lıeraller. gide- . * kararsızlığını doğurmaktad~r. Kaıaıw: 
frr. Bankanın ilk teşekkülünde r mil- kan normal vazıyet blrınclt~Jmn or- eegıın guru ş_eliriir r>ü.tiin fikaraliırını_~o- Bir. kaç- gün ge ti ,patlaması kadar kararsızlığın de~8flll .. 
yon olan sermaye ve ihtiyat akçası bn- talanndm sonra avdet ederdı. Bu sene ]Uracak kadar kurbanfal' kesecogım RAdab '?~l il~ ""';...ri•W · 

1 
. nm da zararlı olduğu anlaşılmak iS~~~ 

· · k eh · t eli·· 'zd Efalk EElııdCl Çl d 'ITt cfa .. hr u e... L::;d. e g"'WL""1gı;. saat erm ·· nı~r:v 
gün (8.250.000- e yükselmiştir. Bankalı aşı ışılın_e ço .... ~~dyhae verelgımıl :ır _,:.. ak, r~ .e' ıt.rtnl e, uran_. şoE E:t tatlı, saadetli hatrralaı:ı. arasında bay- miyar. Halbuki bir ~arça, hüsnul . b.ıW' 
...... S1Jı:...-ıen:· ~~ah bulunacak ay asta gın onunu a evv a maga dll.iiCa O.LiU.L zıyaı.e er verece:gım. vet, b' .. h tı d Kız ı.- ve istek ne büyu"k sui tefehh:üın etJ.ı v'" ~ ut! J ---~ "'".I:' ' - . füli ~ .. gıru ır ruya aya yaşıyor u. .. utlP l 

rrca merasim yapı!rrnyacaktır: muvaffak olduk. Esasen_ iş~k ~ir Eman yorum: .Ş~~1nnz en uç~ ~~an .. basının kendisini. bir İran asılzadesine !edecek. - Selim ~iL~~~~ 
olan her taraftan gelem gidenı çok bu- 1.arındaru lliriniru kızlın aldiğim ~n ga- · • · · bild' -· · · ZAli l..,· • 1 ' b mı::.r;.,, k z ı~ t;._b vermıyecegını ıgı ıçın a n ıwır ı- y • . .aı 

Dün Londrada lunan. ve vaziyet itibarile dağınık olan za ~ ~~~,;-;, harar;:__:~~ ~.;ı ederse şaı:etile. ~yı gözüne alınıştı. Her enı neşr:ıyaL 
. ,,.,.. fil .. b lm k senın ~uııu.a. ayaı.uu.L ıv LCUa.ya ha- abalı, z~ıı .. .. _ 'd . ~ 

Fevkalade bir Is.tan~~~ Y~ osuz gun u a Zll"ım. E;r'g{fulümün:sultam'..Bimim ha. s. .. au~go:-~mege_ gı er_ı. ~anyesi,- Çocıuk - Çocuk Esiı::gwne Kn~u 0oeıı" azdır.; Birinciteşr.ı.n.: ayından: sonra yaz yat ar·1=-d valnız ""' , k- mn boyle bır muJde getırmesını bekler- fından h~r hafta neşredilen bu güv.eL ,..... l l Y pıld · Jlii a-şµn sen, ·' .u:on o.ı.aca k ·· k tıl di-· · 48 1n i ..,,,,, çJ.kınlŞtır· 11ı.t ı Op an l B l günlerine kadar Istanbulda vasati ola- . 1 en yure çarpın arının ver gı bır meamua.sının a sa.,_ yısı 
.& • • •• • • • • • sın. zevk içinde eriyordu Havacılık ve Spor - 191 incl sa (Ba~taraJ ı l ıncı sayfada) .rak her gun bır veya ikı tifo vak ası teş--· Rudabeninı yüzü kızarıyor, penbe bh: A • • • • • • • • • ,. çok resim ve yaıiliırla çıkmıştır. uıııııcl!f· 

Hariciye müstesarı Lord Halifaks'ın hl dil' B' 1 h tıl +;.ta bul- .. ı·· ft_.;ı:_ .;ı: • . Z"l· t w Zfil de sevgılısının fikrınde ıdi. Ka- Altan - EJ.ü.zi.Z" Halk:evii:ıln nıecın 
• w. , •• .. s e ır. ın.aena ey ar r ı.;:; n gu u ı:w..u.u:ryoruu;. a ın sm; ugunu .. ce- b 1. t d b . . M'd h"kümd· . 

da iştirak ettıgı bu goruşmeler esnasın . . .. ·· u ıs an ere eyının, ı ya u a. 28 tncı sayı91 çıkmıştır çı~ 
• • • A • - da tifo tehlikesi kalmamıştır. V.aziyet :_rab b~er b.ir .. va~yetfo yuzııne baktı- n ile arası fena halde açık olan Zabulis- MutliL - Muğla IIaİkevi tarafıncıaı:ı il'.lt1"' 

da, Akdenızdeki son ha.dıseler ve U- normal bir haddedir • mnı gorun~ soz.soyleınek~nım.eneden t hak. . S wl k k ı1an kiiltiU.. mecmuasıdır 6 mcı saylSl 
zak!iarkt.aki harlı vaziyeti müzakere e- · · mahcubiyetini yendi: -~ . ımı<rsn.~:~\?g u~a ~mı v~~e. ~ar etmiştir. · • _ _...~ 
diliniş tedbirler :ılmmı~tır . . • h bul dur lma D _ı;. ,J;.._ı B ~r. . ıs emıyecee..,.,,ı ı tyor u. nun l mcı --··--· .. ··-----··-- -·-·~::;.;.--

'.. . :; . . . ,yare g~~. azu: un u s~na - e:--l:Ueyzau.ı::ıao en ~ se~d:ru bir derdi daha vardı, ki .. o da İran şahı r 
Bu c~~ ola~ Akdemzde ~~a-:- karar verılmıştır.. . • _ " ru_:şka Ifürmeye varrmyacagımı ouyuk Menuçehrin ou izdivaca, gene ayın düş- NIJ6 f~ 

ret gemılennın s~yrusefer serbestısını Çin.Japon harbıne gelince, diğer ala- il.ah Tubitiye kasem ederek vaad edi- manlık hislerile, mani olmak istiye.ceği e \' 5 

temin etmek: üzere, daimi surette bu kadaz devletlerle yapılan. temaslara yorum. idi Eczaneler ~ 
sularda bir distroye:r filosu ile iki tay- devam edilmesi kara.tlaştmlmıştır. . Dey~ce ~fil .büyük bir U:,şirahla di- za.ı, kızı kaçırmakla işin bitmiyece- Biı g_ecıı nöbetçJ olan eczane!S 

ıı-------------------------------. ~nın hır ~oşes~e o~ur~u. Rfrdabe.ye d.e ğini bil.diği için iyi düşünmeye .. hiç ol- dır 
r 1 divanın. dlgeı: köşesmdt! oturmasını rı- mazsa Iran şahını kızdırmamak için ça.. htantiul cllietindekiler ct9-tdır> : Devlet Demiryolları ve Limanları işl9tme Umum idaresi iıan arı tti .AKsaraydn: czıya Nuru. Ale~ar>· sıv 

- Muhammen bedeli 3075. lira olan 5000 litre haşerat öldürücü mayi 8/9/937 
Çarşamba günü saat 15 de Haydarpaşada gar binası dahilindeki satınalma komis
yonu tarafından kapalı zarfla satin alına c.ak:f::ır_ 

Bu işe girmek isteyenlerlıı kanunun ta.yin. ettiği vesalk ve 230 llra 63 kuruş-

ca eA · . . . re aramıya mecburiyet görüyordu. Bu.- (Eşref Neş'et), Beyazitte: ~~~Y ds: c~ 
Rudabe, hallice ellerını çırptı. Kapı- nun için. de se.vgilisini kaçlrmayı gecik- matyada: (Erafilruı), Emtnon~t>• 1'8 . 

nın önünde bekliyen cariyeler salona tiriyordu. llh Neca.til, EY.üpte: (Arıt Be!J]lillixıd8 • 
girdiler. Zale ve derebeyinin kızma İki sevdazede, aşklarının verdiği rraf- nerde: ( Hiisamattın ), şehrİ sıUtl 1: 
mı·sk ve anberlı' sarap1

ft- sundular b (Nazım), Cl.ahzııdebıı.şındıı: . c .,,~-1'dll· 
., !.li:l.l • .letler içinde hillya kurarlarken, kendi- "Y" -Hnu.-.,...-

Ka.ragümrükte: (Kem!l.l}, ~ ıte'll· Zal, heyecanlı hitabesi arasında le:r:ine karşı kurulan tuzaktan bihaber ( ....... , ...... ), ,...hkırltöyünue: cMer .. luk muvakkat temiı::tatlarım muhtevi tekliflerini eksiltme günü saat 14 de ka- ııı.lil.1<>1 = 
""Nimruz» şehrinden bahsetmek gafle- bulunuyorlardı. Bııyoilu. clhe~uer: o~ dar komisyona vermeleri lazımdır. (K nıult), '"'.,), 
tinde bulundLtğu için gizlediği sırrını Saray müdürü, cariyelerin sık sık İstik.HU caddesinde: a · l'.11eı....-

Bu işe ait şartnameler komisyondan parasız olarak dağıtılmaktadiı.-. (5448) faş etmiş .. Zabulistan derebeyinin oğlu «Gül Vadisi» ne gittiklerine dikkat et. tada.: (İsmet), Taksimde: (~~e: (~: 
--------------------------~ oWugw~iliraf~mişti.~ miş~Cariycl~,~eke~burayag~ ~~q~: (N~~o.~~>:~. Üniversite Rektörlüğünden: nınakyan) . Bostanb:ışnıda. . <~ 

İstanbul ttniversitesi Tıb, Hukuk; Edebiyat, Fen ve İktisat Fakültelerine ve 
Üniversiteye bağlı Diş tababetİ ve Eczacı mektebine 1 Eylôlden itibaren talebe 
kabulüne başlanacaktrrr Yazılmak istiycnlerin Fakülte DekanJıkiarına vesikala
riyle beraber müracaat etmeleri. (5545) 

Rıldabe, çok zeki, ferasetli för Türk derlerdi. Fakat olur olinaz zamanda de- şiktaşta: (All Rızai, sarıye~::.Uer: dB 
kızı olduğu için, şimdi~e kadar İranlı .ğil.. seyran, bayram günlerinde gider- Anadolu ve 4da.lar cihetin dı~öfi1tl ~ 
bir tüccar füidiği delikanlının ahlak ve !erdi. Üç cariyenin .. bilhassa son gün- üsküdarda:. < ltimat.), lt~s.: cşırı 

h ·· (Moda', (Merkez>, Büyükıld~ L __.,., kahramanlık şöhreti Kabile kadar u- lerde bir cariyenin er gun saraydan Rtza.), Heybeliadada.: cTanM;_.----
~ış olan derebeyi zade Zil olduğu- ç;kıp c:Gül Vadisi> ne gitmesini garib L __ ....;._:_ _____ __ 
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Yurdda spor 
hareketleri 

( Baştarafı 5 inci sayfada) 
diler. Rakipsiz kaldıklarından aralann
da güreştiler. Etem pehlivan 5~ yaşındıı 
Ve 100 kilo sikletindedir. 

i zmitte at koşulan 

İzmit (Hususi) - Vilayet hus'.lsi 
llluhasebesi tarafından tertip edilen at 
Yarışlan çok rağbet ve alaka celbetmiş, 
haylı da zevkli olmuştur. Tay koşusun
da Hasan Salam<ınııı Şahıni, Halkcvi 
koşusunda Seyyit Ahmedin Doğanı, 
l<ocaeli koşusunda Ahmet Co~kunun 
A1ebrukü birinci uelmiş1er, nakdi mü
kafat kazanmışlardır. Koşuların ikinci. 
Si önümüzdeki hafta içinde yapılacak • 
tır. 

Trakya da yeni :.tad(ar yapılıyor 

Edirne (Hususi) - Trakyaınız da 
İlalkevleri kültürel hareketlerini ge • 
~işletmekte ve spor hayatını da daha 
ıyi bir düzene sokmaktadır. 
. C. H. partisinin ve vilayet hususi 
1darelerinin yardlmı ile beş senede bit
?nek üzere Edirne, Tekirdağ, Kırklareli 
?nerkezlerinde büyük stadıar yap;lacak 
Ve bu sene inşaata başlamlacaktır. 

Bu stadlarda atletizm, atışlar, yüz -
ille havuzlan birine~ safJ. ahnac:aktu. 
:8ütün vilayetlerm ve kazalarm spor 
kurumıan büyük köylere varıncaya 
kadar genişleme1~te ve büyük okullar 
SJlor kurumlan ise kendi bünyeleri için
~e gelişmektedir. Çanakkale, Tekirda
gında deniz sporlarmı ve ayrıca Tekır
dcığ merkezinde atlı spora cb hız verG
~ektedir. Muratlıda teşekkü1 eder.. Di
lik spar da faydaıı faaliyetler göster • 
?nektedir. 

MahsOI fiatları düşüyor 
ta 'B.u hafta içinde bu~day flaUarında 4-5 pa
g kadar bir düşükluk vardır. Sert buğday 
~30 kuruştur. Yumu}:ık buğdaylar 5.27· 6.10 
ıuııştur. Dün piyasaya 18 vagon bu{;dav 

:<:ırnıştlr. A?J>tl fiatlnn da 3-4 J.!-Lra d~iıktür, 
l>·30 dan satış yapılmaktadır. Iki vagon ar
t a Celmiştir. Mısır fintian da 5 para düşük-
ur. 5 kuruşa satılmaktadır. • 

tı Çok mlkdnr da patntes bclmcktedlr. ·roptan 
~tlar 2-4.L5 arasınd:ıdrr. Plynsad:ı kuru fn
:lalye stoku knlmnmıştır Her gfın gelen mal 

lıbnaktadır. Fiat 13·18 arasındadır. 

Alışmış kudurmuştan 
beterdir 

(Baş tarafı 13 üncü sayfada) 
~Aile reisinin intibalarh cümlesini taşı · 
an büyük bir def ter getirdi. Defteri ko
;asına uzattı. Sdobni, defterm yen. bir 
Ş:Prağına: cÇorba: Fena de~il. Salata: 

0Yle böylea intibalarını kaydettı. 
lliz et yemeğini yerken sokak kapısı 

~lındı. Koridora biri girdi. Sdobnı kaı;
rını çatarak seslendi: 
- Kim o? .. 

- Benim amcacığım. 
b·Yemek odasına yirmi yaşlarında ger.ç 
ır kız girdi. Sdobni: 
- Yeğenim Valya, dedi. 
Sonra genç kıza dönerek: 

- Yemek yemez misiniz? dedi. 
t Genç kız bir sandalye çekti. Fakat o
tl.~~adan önce bir nutuk iradına başla· 

! "":- Semen Timofeyiç Sdobninin yeğen· 
erı na ·1· v 1 li mına sevgı ı amcamıı.ı _ yegcn ı:?-

\i~e gösterdiği ihtimamdan ötürü - tel:ı· 
~ ~ <.:tıneme müsaade ediniz!.. Sdobninın 
e~etıi beş dakika kadar söz söyledi 

.SO eın_eğin sonunda Sdobni ~e bi:- nutu'k 
~/1edı .Bir çok mühim noktalara tem:ıs 
tl.e~ı. Bilhassa kansı ve cen yakın mii:a
hinıe arkadaşı Anna Yakovlevanın mu -
b Ve takdire dcğcr .. a hizmEtlerindcn 
ahsetu. 

ll-ıaScıobni sözünü biürmcğe vakit bul · 
dan karısı çocuklarına göz etti. 

~ ......... ~e duruyorsunuz, diye çıkışh, usulü 
Uttunuz mu? Hani cşiddetli alkışlar?.a 

~1~°Cuklar şiddetle el ~ırpmağa başla -
I'., 

l 4'lkışlar bitmeden kadın kocasına cğ:
t'ek sordu: 

~ •Yaşasın! a lara başlıycılım mı?. 
dobni: 

~ nugün lüzumu yok, dedi. 
nra bana dönerek: 

~~ İşte azizim, dedi, görüyorsun ya, her 
111 bir kolayı varmış!.. 

~lrınki nushamızda: 
"liAYALET 
-ıan : Pierre Mille 

Çeviren: Nuru.lla.h. A taç 

SON POSTA Sa,ta ıs 

T. Cumhuriyet Merkez Bankası 
zı Ajastos 1937 Vazireti 

AK T 1 F sa PAS 1 F 
KASA: 
Altın : Safi kilogram 21.044,716 

BANKNOT •• • •• • , • •• 
UFAKLIK • • • • • • • • • • 

Dahildeki Muhabirin: 

Türk Lirası • • • • • • • • • • 

Hariçtelti Muhabirler: 
Altın : Safi kilogram 5.054.474 

Altına tahvili kabil Serbest ~övizler . 
DiğJr dövizler ve Borçlu ltliring baki· 
yel eri . • • • • • • • • • • • 

Hazine Tahvilleri : 

29.601 .076,63 

17.010.061,-
990.626,72 

L_2.162.28a,04 

7.109.521,60 
12.330.46 

33.457.872,64 

Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı. 1 158.748.563,
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev-
fikan hazine tarafından vaki tediyat . 13.496.827,-

Senedat Cüzdanı: 

HAZİNE BONOLARI 
TİCARİ SENEDAT . 

. . . . 
E•ham ve Tahvüôt Cüzdanı: 

(Deruhde edilen evrakı nakdi· 
A - (yenin karşılığı Esham ve Tah

(vilat (itibari kıymetle) • 
B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanılar: 

1 
3.000.000,-

33.290.112,53 
--t 

38.110.lM,30 
3. 796.331 ,60 

Altın ve Döviz ü zerine • , l 62.519,18 
Tahvilat üzerine • • • • • __ a_._6s_a_.s_6_ı._o6 _ _,, 

Huıedarlar • • • • • • • • 
Muhtelif • • • • • • • • • 

YekUn 

Lira 

47.601.764,35 

1.162.283,04 

40.579. 724,70 

145.251.736,-

36.290.112,53 

41.906. 435,90 

8.721.0SJ,24 
4.500.00f>,-

14.99lt342,91 

341.<ll 1.482,67 
·- -~ 

Erenköy Kız Lisesi 
Direktörlüğünden: 

1 ·- Ağustosun yirmisinden Eyltılün yirmisine kadar 937/938 ders yılı için 
talebe kaydına başlandığı. 

2 - Okula yeniden kaydolunmak isteğinde bulunanlarla, okula devam et· 
mekte olan talebeler, kayıtlarını yenilemek için sağlık muayeneleri c..e b irlikte 
yapılmak üzere Pazartesi ve Cuma günleri saat on üçden on yediye lcadar oku
la müracaatları. 

3 - Lise ve Orta kısım son sınıf bitirme sınavlarına Eylulün birine!, olgun
luk sınavlarına Eylulün do'kuzuncu, dığer sınıfların engel ve bütünleme sınav-
larına Eylülün yedinci güniı başlanacağı bildirilir. c5400a 

~!lrkige İr;S JJ~ 
··-' 

Sermay• • . • • • • • • • 
l htiyat Akçen • • • • • • • 

Adi ve fevkalade . . . . . . . . J 2.105.172,40 
• • • • ...__4_.s_16_.0_01...;.,1_0_ Hususi 4 • • • . . . .. 

T edavüldJei BanknotlaT : 
Deruhde edilen evrakı nakdiye • • • 
Kanunun 6 ve 8 inci maddelerine tev· 
!ikan ha?.ine tarafından vaki tediyat . 

158.748.563,-

13.496.827,-

145.251. 736,-

ten tedaviile vazedilen . . • . . 19.000.000,-

15.000.000,-

6.612.180,10 

Deru~de cd.i. evrakı nakdıye bakiyesi. 1 
Karşılığı tamamen altın olarak ilnve-

Reeskon t mukabili ilaveten tcd. vazd. 9.00!t.000,-____ ....._ _ _. 173.251.736,-
12.136..387,83 J'ürk Lirası Mevdaatı: 

Dövi2 Taahhiidatı: 
722.740,24 Altına tahvili kabil dövizler • • • • 1 

Diğer dövizler ve alacaklı kllring ha· 
kiyeleri . • • • • • • . , • • • ..__2_a_.0_99_._37_3 .. , 7_9_ 

Muhtelif: 

YelcUn 

2 Mart 1933 tarihinden it ibaren: 
takonto ha ddi o/o Sl Altın üzerine avanı o/o 4! 

28.822.114,03 

105.180.064, 71 

l 341.011.482,67 

Hava Yolları Devlet işletme 
idaresinden : 

Devlet hava yolları ihtiyacı içın (60) ton 74 oktanlık tayyare benz,ı·· 

alınacaktır. Mecmuunun tahmin edilen bedeli 18,600 liradır. Eksiltme i 

zarf usulile eyl\ılün 9 ncu Perşembe günü öğleden sonra saat 2,30 da Ankarau_ 

hava yolları devlet işletme idaresi merkezinde yapılacaktır. 
Şartname ve projeler sözü geçen idare merkezinden bedelsiz olarak ahnabilır. 
İsteklilerin 1395 liralık muvakka:. teminat makbuzu veya banka :mcldubu ile 

ve icab eden bclgelcrile eksiltme zamanından bir saat evvel teklif zarflarını 
komisyona vermiş olmaları iian olunur. (2877) (5468) 

iş BanllBlll asgari 25 lira mevduatı bulanan bütün kumbara sahiplerine 
senede lıura lle 20,000 lira mil.ha/at dağıtmalıtadır. 
1.987 sonuna kadar keşide tarihleri: Egliil, Birinci Tefrln ve Birinci Kanun 
aylannın lllı glinlerl. 
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ZEYTiN YAGI 
3 • 5 • 7 kiloluk tenekelerde 

75 kuruşa 
l /4 litre şişe 40, 1 /2 60, 1 litre 100 kuruştur. Toptancılara tenzilat. 
Hasan zeytinyağı bütün cihan piyasasında nefasetile mukayese edecek hiç 

bir emsali olmamasına rağmen bakkaldan aldığınız adi zeytinyağlar derece
sinde ucuzdur. Pilavda, tatlılarda, salatalarda, balıklarda ve her türlü yemek
lerde Hasan zeytinyağım diğer yağlara tercihan kullanınız. Kum, sancı, böb
rek, taş, mesane hastalıklarında bol bol içiniz, şifa bulacaksınız. 

. . . . . ------
•·v·lDOZ·A· PATI 

' . 

Basar memelerinin ANTiViROS ile tedavisi 
iç ve dış basur memelerind~ basur memelerinin her türlü 
iltihaplarında, cerahatlenmiş fistüllerde, kanayan basur me
melerinin tedavisinde daima muyaffakiyetle §İfayı temin eder. 

Şark ispençiyari Lahoratuvan, Istanbul 

üyük San'at Sergisi .. 
Güzel Sanatlar Akademisi Direktörlüğünden : 

Güzel Sanatlar Akademisinde Resim, Heykel, Afiş ve Türk Tezyint sanatları
na aid olmak üzere muhtelif sergile:- açılmıştır. Sergi 2 EylUl 1937 akşamına ka
dar devam edecektir. Her gün saat 10 dan 18 ze kadar ziyaret edilebilir. Dü-
huliye yoktur. (5335) 

Beyoğlu • TUnelbe91 • Yenlyol 

SON POSTA 

''Bu sırrı hiç bir 
vakit zevcime 
ifşa etmedim,, 

•Şimdi, eskisinden dıthn fazla sevi· 
şiyoruz. Halbuki bir müddet, nıuhab· 
beti ve sevgisi azalmıştı. Sebebini de 
biliyordum. Buruşukluklarım, beni 50 
yaşlarında ve adeta ihtiyarlamış gibi 
gösteriyordu. Bugün ise 30 dan nok· ' 
san görünüyorum. Zevcim bunun 
sırrına vakıf değildir. Fııknt bunu da 
yegane cild unsuru Tokalon krenıine 
medyunum. Kullanmağa başladığım 

günden bir gün sonra ne kadar genç ve 
ne kadar taze görünüyorum.• Tokal on 
kremini, cildin htıceyrelerinl gençlik 
faaliyetine irca için yegane vasıtadır. 
Terkibinde Viyanada yapılan şayanı 
hayret fennt keşfin cevheri olan 
cBioceh mevcuddur. Ve cevher, gene 
ve sağlam cild bllceyı-elerini besliye
rek ikaz ve ihya eder. 

Siz de bu kadının yaptıAını 
J•P•blllrslnlz. 

Siz de yegane cild unsuru olan 
Tokaıon kremini kullanınız. Akşam

ları yatmazdan evvel (pembe rengin· 
deki) Tokıılon kremini ve saba•ıları 

(beyaz rengindeki) 'I'okalon kremini 
kullanınız. Mıı kavvi, besleyici ve 
beyazlatıcıdır. 

OSMANLI BANKASI 
TüRK ANONİM ŞİRKE11 

TESİS TARİHİ : 1863 

Sermayesi: 10,000,000 İngiliz lirası 

Türkiyenin başlıca şehirlerile 
Paris, Marsilya, Nis, Londra ve 
Mançester'de, Mısır, Kıbrıs, Irak, 
İran, Filistin ve Yunanistan'da 
Şubeleri, Yugosla\ıya, P.omanya, 
Suriye ve Yunanistdnda Filyalleri 
vardır. 

Her turlu banka muameleleri 
yapar . 

..................... -
Ölçü üzerne 
Fenni Kasık Bağları 

Mide, bareak, böbrek 
düşkünlüğüne 

Fenni 
Korsal ar 

1stiyenlere ölçü 
tarifesi gönderilir 

EmlnönU 
1.ı.mir sokağı 

Tel. 20219 
ZAHARYA 

Oreopulos 
Taklitçilerden 

sakınınız. 

• a;;...._.tos • 
~u.. ..... 

'- " . .. . l . . , 

Ağız bütün mikroblara 
ai a açık kapıdır 

Ve unutmayınız ki: 
Bakımsıılıktan çUrUyen dişlerin dif

teri, bademcik, kızamık, enfloenza, ve 

hatta zatUrrieyo yol açbkları, iltibab 
· yapan diş etlerile köklerine mide 

humması, apaııdisit, nevrasteni, sıtma 

ve romatizma yaptığı fennen anlaşıl· 
mıştır. Temiz ağız, ve sağlam dişler 
umumt vncud sağlığının en birinci 
şartı olmuştur .. ~inae~al~y~ dişlerinizi 
hexgOn kabil olduğu kadar fazla · ıa
akal 3 defa - cRudyolin• diş macu· 
nile fırçalıyarak sıhhatinizi garanti 

edebilirsiniz ve etmelisiniz. Bu su
. retle ınikroblıın imha ederek dişleri
nizi korumuş olursunuz. L 

Diş Macunu 
Bitin tehlikelere karşı sıbbatınızı korur. 

~ J 1 .., • . . • .• - . . 

KANZUK 
SACEKSiRi 

KOMOJEN 
Suçların köklerini kuvvetlendlrir. 
Dökülmesini keser. Kepekleri tn • 

mamen giderir ve bDyOme kabili· 
yetini artırarak saçlara yeniden 

bayat verir. Kokusu latif, kuJJanlfl 
kolay bir saç eksiridir, 

INGILtz KANZUK ECZANESi 

BEYOGLU • lSTANBUL , ______________________________ ,,., 
,. TÜRKiYE BİRİNCİ 

TERAZi FABRIKASI 
Hassas, zarif ve mukavemetli 

Hercino TOPA NE 

Markaya 
dikkat 

Tarh ve ölçü aletleri 

Mamulltını tercih 

ediniz ve taklitle-

rlnden •akın1111&ı 

lstanbul, Tahtakale caddesi 
Sahş depolan:" Kantarcılar cad. No 46 

Marpuççular caddesi No 51. 

terazileri 

No 68 

Devlet Demiryolları Haydarşa İşletme Müdürlüğünd~:: 
16/8/937 tarihinden itibaren Haydarpaşa - Adapazarı ve İzmit - Adapazar ~O

sında işletilmekte olan gezmtı trenlerimiz miilgadır. Muhterem haUan :ın 
mu olmak üzere ilan olunur. c5493t 

Kız ve 

Erkek ALMAN LiSESi ve Ticaret 

mektebi 1 ~-- 3 Eylül Cuma günü ~-, Türk Hava Kurumu 

BUYUK PiY NGOSU Tam devreli Lise - 'ticaret Mektebi - Almanca öğrenmek için ihzart sınıf 

DERSLERE 9 EYLÜL PERŞEMBE BAŞLANACAKTIR. 
.Kayıt muamelesi 1 EylOlden itibaren bergOn saat 8 den 12 ye kadar, 

nOfus tezkeresi, aşı kağıdı, sıhhat raporu, 4 fotoğraf ve mektep tasdikname 
veya diplomasile yapılır. Fazla tafsi1Bt için mektebe mOracaat veya •9486 ya 

telef on edilpıesi. , 

iTAL YAN LISESi VE TiCARET MEKTEBi 
TOM TOM SOKAK BEYOGLU 
Kayıd muamelesine Eylôlün birinci günllnden itibaren 

saat 10 - 12 de yapılacaktır. 

BOG ZiÇi ISESi DIREKTÖRLÜGÜNDEN: 
Orta Okul ve Lise son sınıf bitirme engel ve bOlllnleme sınavlarına 

t EylOlde ve diğer sınıfların bUtUnleme ve engel sınavlarına 7 EylOlde ve 
olgunluk ir,ntlbanlanna 9 EylDlde başlanacaktır. Progrnmlnn öğrenmek o.zere 
aıakadnrlarm mek lebe mtıl'acnatlan. 

PANORAMA 
bahçesinde 

BüyUk Sünnet 
.__. Düğünü. 'fel. 41065 " 

DİŞ TA BİBi _,I 
!~~l!:da!n~•~~~~~t~ 
karşısında (88) No. h muayeneha-J 
nesinde hergun saat on dörtten 

(19) a kadar kabul etmektedir. 

........... _...,,, _______ ., 1 l"*'MCW*"F'• 

Son Posta Matbaası ....JL.-........,_ .. 

5. inci k•tlde 11 /EylUI / 1937 dedir • 

Buyuk ikramiye: 5 O• O O O liradır.-
B J b k 15 000 12 000 10 000 Liralık ı"kraaıiyelerlf un\lan aı a : . , . , . 

(20.000 ve 10.000) liralık iki adet mükafat vardır .. 

DiKKAT: ~ 
Bilet alan herkea 7 Eylül 937 günO akşamına kadar. ~:kk• 

değiıtirmiı bulunmalıdır. Bu tarihten sonra bilet üzerindekı 
sakıt olur. 

, DENiZ ve TA ARE ·ıe 
Nefriyat Müdürü: Sellin Ragıp EMEÇ Tutmasında, vapur ve tren seyahatlerinde da?1

18 d~· 
alınan KARDOL yolculara neş'e ve ferahlık temrn e 

SAHl.PLERi:S.RaIDpEMF.Ç !~~~~~~~~~~~~~~~~ .......... ,,,. ........ A. Ekrem UŞAKLIGIL ,,_ 

, 


